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النظر  يلفت  فيما  وننظر  التام،  �سياقها  الكرمية يف  الآية  اأول هذه  لنقراأ 

فيها من مظاهر البيان والإعجاز، قال اهلل عز وجل يف �سورة طه: 

                ويالحظ يف هذه الآيات الكرمية اأن اهلل عز وجل 

اأعاد الفعل ب�سيغة املفرد مع اأنه معطوف على فعل م�سند اإىل األف الثنني، 

وذلك حيث قال تعاىل:                  ومل يقل فت�سقيا، مع 

اأنهما كليهما يهددان بالإخراج من اجلنة، ويجدر بي قبل بيان وجه الدللة 

فيها اأن اأذكر مبالحظة، قد جفت الأقالم من كرثة احلديث فيها؛ وهي اأن 

املراأة يف الإ�سالم �سنو الرجل، وهما كفتا التعادل يف ميزان احلياة؛ فاحلياة 

ل تقوم بالرجل وحده ول باملراأة وحدها، فهو عز �ساأنه خلق الزوجني الذكر 

والأنثى واأقام بهما احلياة. وما عاد امروؤ ي�ساأل - وما ينبغي له- اأيهما اأف�سل 

الرجل اأم املراأة؛ لأن �سائل هذا ال�سوؤال ي�سبه من ي�ساأل اأيهما اأف�سل: الليل اأم 

النهار، وال�سم�س اأم القمر، واملاء اأم الهواء. فاإذا علمت ذلك فاإننا نقول: اإن 

الإ�سالم اأناط مهمة العمل وال�سعي يف �سبيل الإنفاق على الأ�سرة على الرجل 

يف املقام الأول، واأن للمراأة اأن ت�ساعده ولكن ذلك لي�س واجًبا عليها..

ولكن  تعمل،  اأن  وكفايتها  قدرتها  لها  �ساءت  ما  تعمل،  اأن  للمراأة  واأن 

املكلف  هو  فاإنه  الأ�سرة،  واحدة هي  خلية  الرجل يف  مع  التاأمت  اإذا  امل��راأة 

والرتبية  والعناية  بالرعاية  املكلفة  وهي  الأول،  املقام  يف  والإنفاق  بال�سعي 

 يف املقام الأول. وقد �سورت الآية الكرمية هذا املعنى، فقال اهلل عز وجل:

         فاآدم عليه ال�سالم وزوجه يف اجلنة يعي�سان 

يف نعيم ورغد، قد كفاهما اهلل عز وجل تبعات احلياة، اأما اإذا اأخرجا منها 

األقيت  التي  اجلديدة  بالتبعات  �سي�سقى  اآدم  فاإن  ال�سيطان  و�سو�سة  نتيجة 

عليه، �سي�سقى بالعمل، وبالبحث عن الطعام وال�سراب، وتوفري �سبل احلياة 
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اإن  �سوؤونه.  وتنظم  تديره  بيتها،  يف  امل��راأة  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف  كلها، 

اأن كل امراأة من ن�ساء الأر�س خلت اإىل  طبيعة املراأة تتوجه اإىل ذلك، ولو 

نف�سها، و�سارحت وجدانها فيما حت�س به اأو تتمناه، لوجدت اأنها تتمنى اأن 

تتفرغ لبيتها واأن يكفيها زوجها عناء العمل. ولو اأنك اأجريت اإح�ساًء علميًّا 

يف ن�ساء اأي جمتمع، لوجدت اأكرث الن�ساء فيه قد كفني العمل بعمل الزوج، 

تلك  يف  العامالت  من  كبرية  ن�سبة  واإن  العربية،  غري  املجتمعات  يف  حتى 

الدول، يعملن للحاجة اإىل العمل، ولو اأنك اأجريت ا�ستفتاء عن رغبة املراأة 

يف العمل، اأم البقاء يف البيت لرعاية اأبنائها مع توافر كل ما يلزمها لبيتها، 

لوجدت اأن معظم الن�ساء يرغنب يف البقاء لأنهن يقمن بعمل جليل، والإ�سالم 

يظلم  قد  اأنه رجل مق�سر،  العمل  ُيكره زوجه على  الذي  الرجل  اإىل  ينظر 

املراأة فتقوم بوظيفتني اثنتني يف الوقت نف�سه. وهذا اأمر قد تنبه له الإ�سالم، 

وو�سع له احلل الناجع، والقراآن الكرمي قد �سور هذا املعنى يف �سيغة لغوية 

موجزة، حملت دللت عظيمة.
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نحن الآن مع الأب والأم، والوالد والوالدة يف القراآن الكرمي، وقد علمنا 

الوالد،  من  دللتها  يف  واأو�سع  عمومها  يف  اأكرث  اآباء  وجمعها  الأب  كلمة  اأن 

وكان  والوالدات،  الوالدة  اأو�سع يف دللتها من  اأمهات  الأم وجمعها  وكذلك 

رعاية  عن  يتحدث  اأن  يريد  عندما  »الوالدين«  بلفظ  يعرب  الكرمي  القراآن 

الوالدين املبا�سرين للمرء. ول يفرق القراآن الكرمي بني الوالدين يف املنزلة 

اأو الف�سل..

وقد وردت كلمة »الوالدين« �سبع مرات يف القراآن الكرمي، كانت كلها يف 

�سبيل الأمر برعاية الوالدين والإح�سان اإليهما، وكذلك وردت كلمة »والديه« 

اأربع مرات، كلها يف  خم�س مرات، وكلمة »والديك« مرة واحدة، و»وال��دي« 

لكما،  اأف  لوالديه:  قال  الذي  تعنف  كانت  واحدة  اآية  يف  اإل  نف�سه،  املجال 

ويالحظ اأنه حتى يف حالة النهي عن الإ�ساءة للوالدين كان الوالدان �سواًء يف 

دفع الإ�ساءة عنهما متاًما كامل�ساواة بينهما يف جمال الأمر بالإح�سان اإليهما،  

واملراأة-  الرجل  الأخري  التحليل  الوالدين -وهما يف  اأن  يدل على  كله  ذلك 

�سخ�سان متكامالن مت�ساويان يف املكانة والتقدير والحرتام لي�س اأحدهما 

لكل  فاإن  اهلل  ميزان  يف  اأما  الب�سرية،  للمقايي�س  وفاًقا  الآخ��ر  من  باأف�سل 

منهما عمله الذي يحكم عليه من خالله، الذي به يكون كل منهما اأف�سل من 

ا من قبل، ولعل اأ�سهر اآية يف  الآخر وفق قيا�سه، وهي مفا�سلة متبادلة كما بينَّ

كتاب اهلل حتث على رعاية الوالدين وتدل على اأنهما �سخ�سان متكامالن، 

مت�ساوي�ان يف املن���زلة هي ق���وله تع���اىل يف �س���ورة الإ�س���راء الآية 24-23: 

)1(
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الكرمية  الآي����ات  ه��ذه  ويف       

دللت وا�سعة يقدمها الرتكيب القراآين العايل، اأولها قوله    

فعل  �سيغ  وهي:  اللغة،  الأرب��ع يف  الأم��ر  �سيغ  من  ال�سيغة  وردت هذه  وقد 

الأمر املبا�سر وامل�سارع املقرتن بالم الأمر، وا�سم فعل الأمر، وهذه ال�سيغة 

ل�سان  يف  �سيوًعا  ال�سيغ  اأق��ل  كانت  ورمب��ا  فعله،  عن  النائب  امل�سدر  وهي 

العرب، ولكنها هنا اأ�سد ال�سيغ دللة، فهي حتمل دللة الفعل ودللة امل�سدر 

ا، اأي اأن املرء مطالب  »احلدث العام« يف الوقت نف�سه، ودللة التوكيد اأي�سً

الإح�سان  هما  الوالدان  لكاأمنا  حتى  الإح�سان،  كل  والديه  اإىل  بالإح�سان 

نف�سه، ولو قيل: »اأح�سنوا اإىل الوالدين« ملا حمل هذا الأمر الدللة املفهومة 

من ال�سيغة القراآنية، ثم انظر اإىل تقدم الوالدين )وبالوالدين( على �سيغة 

الأمر )اإح�سانا(، وذلك لبيان اأهميتها والعناية بهما، واملتقدم يف اللغة يدل 

على مكانة خا�سة..

فانظر  ع��ج��ي��ب��ة،  دللت  ويف قوله تعاىل:      

اإىل التوكيد يف الفعل »يبلغن«، التوكيد الثقيل دليل على بلوغهما ل حمالة، 

لأنه ما دمت اأنت ولدهما فهما كبريان. ولن يكون الولد كبرًيا اأمام والديه 

والديه  يدي  بني  �سغرًيا  الولد  يكون  اأن  اأجمل  وما  مركزه،  اأو  �سنه  كان  اأًيا 

ال�سيخني وبخا�سة اإذا كان كبرًيا يف منزلته الجتماعية اأو الر�سمية، اإن ذلك 

اخللق  وهو  احل�سنة،  الرتبية  وهو  الرفيع،  الأدب  وهو  اجلميل  التوا�سع  هو 

الإ�سالمي الأ�سيل، ثم انظر يف قوله تعاىل:                     ويف 

اللذان  الوالدين هما  يعود على  وال�سمري  الفاعل هما،  يكون  الرتكيب  هذا 

�سعيا نحو الكرب حتى بلغاه، والكرب مفعول به، هما ال�ساعيان له، ويف الآيات 

اإليه، كما  الأخرى، كان الكرب هو الفاعل، هو الذي هجم على املرء وو�سل 

يقول تعاىل على ل�سان زكريا عليه ال�سالم يف الآية 40 من اآل عمران: 

من  اع����ت����ذار  وه������ذا            

وفيه  عليه،  �سيطر  الذي  هو  الكرب  بل  له،  ذنب  ل  اأنه  ال�سالم  عليه  زكريا 
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ا اإح�سا�س باأن الرجل قد ي�سعب عليه العرتاف بالكرب، اأما يف ق�سة  اأي�سً

الوالدين، فهما لي�سا بحاجة اإىل هذا ال�سعور، فقد �سارا بحاجة اإىل الرعاية 

والعناية والإح�سان. وال�سيغة القراآنية توؤكد ذلك وتقول: اإن الوالدين �سَعَيا 

�سعًيا طويال يف حياتهما وكّدا وعمال، وتعبا وو�سال اإىل مرحلة النهاية وبلغا 

القارئ–  عزيزي  �سئت  – اإذا  انظر  ثم  دفعه،  ي�ستطيعان  ل  ال��ذي  الكرب 

اإىل  مرة اأخ���رى يف ق��وله ع��ز وج���ل:           وان��ظ��ر 

ا، ومهما يكن و�سعهما  كلمة »عندك« هذه، لتدل على اأن الوالدين مهما كرُبَ

يكون  اأن  املرء  واجب  فمن  »عندك«  فهما  املادي  اأو  الجتماعي  اأو  ال�سحي 

والده عنده يف �سيخوختهما؛ لأن الوالدين من ناحية نف�سية اأحوج ما يكونان 

من  ولي�س  املعنوية،  الناحية  من  وبخا�سة  وعنايتهم،  اأولدهما  رعاية  اإىل 

الناحية املادية؛ لأن هذه الناحية الأخرية ميكن تداركها ب�سهولة، اأما الرعاية 

النف�سية والجتماعية فلن يقوم اأحد بدور الولد يف رعاية والديه.

اإن الوالد بحاجة اإىل حنان ولده متاًما مثلما كان الولد بحاجة اإىل حنان 

اأو  اأبيه  اأو ت�سرًفا نبيال من الولد جتاه  اأو كلمة طيبة  اإن مل�سة حنان  والده. 

الب�سمة  وير�سم  والأدران،  الهموم  كل  قلبيهما  عن  مي�سح  كربهما  يف  اأمه، 

اإن  نف�سه  الوقت  ويف  نف�سيهما،  يف  والأم��ل  ال��دفء  ويبعث  �سفاههما،  على 

اأن يك�سر نف�س والديه، ويبعث يف  اأو ت�سرًفا م�سيًنا من �ساأنه  كلمة قا�سية، 

قلوبهما احل�سرة واحلزن. ولقد راأيت مرة والًدا �سمع من ولده الكبري اإجابة 

قا�سية، فيها ا�ستهزاء، وب�سوت مرتفع فعز على نف�س والده، وعندما قام اإىل 

ته، فخنقت �سوته الدموع، ومل ي�ستطع اأن  �سالة املغرب مل ميلك الوالد َعربرْ

يكمل. وانظر اإىل من ير�سل والديه اإىل بيوت العجزة وامل�سنني واملقعدين، ول 

يزورهم اإل مرة واحدة كل عام، اأو مرة واحدة يوم العيد، ولو اأنك زرت ملجاأ 

العجزة وامل�سنني و�سمعت اأخبارهم لتفطر قلبك من ق�س�س حمزنة تاأ�سى 

لها النفو�س وتفي�س منها الدموع، والإن�سان اإن�سان و�ستان بني دين �سماوي 

 يجعل رعاية الوالدين من ق�ساء اهلل ويقرنها بعبادته وتوحيده، وياأمر 
ٍ
�سام
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باأن يكونا »عندك« ويف رعايتك وبني ت�سريعات اجتماعية تر�سل والديك اإىل 

واملوظفني  الأجنبيات  اخلادمات  رعاية  يف  ليظال  واملقعدين  العجزة  ملجاأ 

الغرباء.

الإ�س�راء �سورة  23 من  الآي�ة  اأخرى هذه  القارئ– مرة  – اأخي   وتدبر 

        

وبدء             

الآية الكرمية بالفعل املا�سي )وق�سى( يدل على اأن بر الوالدين والإح�سان 

التي ق�ساها اهلل عز  الأمور  ومن  الأ�سا�سية،  الدين  قواعد  اإليهما هما من 

وجل ليقوم عليها اخللق. ومن املعروف اأن اجلاذبية الإن�سانية بني الوالدين 

الأ�سرة  اأف��راد  بني  وتربط  الأ�سرية،  العالقات  تنظم  التي  هي  واأولده��م��ا 

اأو  )ال��وال��د(  مقام  يقوم  اأن  كلها  الدنيا  يف  اإن�سان  ي�ستطيع  ول  ال��واح��دة، 

اإنه قد يقوم بخدمتهم، وقد ي�سرف  )الوالدة( يف رعاية الأولد وتربيتهم. 

عليهم، ولكنه ل يقوم بدور الأب والأم اأبًدا. وهنا ياأتي دور علم النف�س ليقدم 

هي  لي�ست  الرتبية  اإن  وليقول  درا�ساته،  لي�سرح  الجتماع  وعلم  نظرياته، 

�سيارة  اإىل  تغيري املالب�س، ويف مرافقتهم  الطعام لالأطفال، ويف  يف تقدمي 

ولقد  ذل��ك.  غري  �سيء  الأب  قلب  ويف  الأم  ح�سن  يف  الرتبية  اإن  املدر�سة، 

قدمت درا�سات عديدة عن اأثر تربية الوالدين يف اأولدهم، ويف غياب هذا 

الأثر وما يرتتب عليه من نتائج عندما تكون الرتبية بني املربيات الأجنبيات 

اأو دور احل�سانة..

ويف كتاب )الإن�سان بني املادية والإ�سالم( لالأ�ستاذ �سيد قطب بحث جيد 

يف هذا املجال، ومن نتائج الدرا�سات التي قدمها هناك: اأن التزان النف�سي 

والهدوء يف ال�سلوك والت�سرفات والثقة بالنف�س، والتوازن يف ت�سرفات املرء 

كل اأولئك ل تتحقق على وجهها الأكمل اإل يف اإطار تربية الطفل يف اأح�سان 

قال  ولذلك  ورعايتهما،  حنانهما  ومن  اأنفا�سهما  من  يتغذى  حيث  والديه، 

اهلل عز وجل )وق�سى(؛ لأن الق�ساء هو الإرادة الإلهية الأ�سا�سية يف تكوين 
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اخللق والكون، واإن القدر هو تنفيذ هذا الق�ساء حال بحال كما قال ال�سيخ 

ال�سعراوي رحمه اهلل. فرب الوالدين اإذن م�سطر يف الق�ساء الأول، وهو من 

قواعد اخللق الكربى؛ لأنه نظام من اأنظمة احلياة يف هذه الأر�س. واهلل عز 

وجل مل يفّرق بني الوالدين، فهما جهة واحدة، وهما موؤ�س�سة واحدة، هما 

هذا  يرعيان  اللذان  وهما  وتقديره  اهلل  منهاج  وفق  الن�سل  يوجدان  اللذان 

الن�سل ويربيانه وين�سئانه وفق ما اأودعه اهلل عز وجل يف قلبيهما من مودة 

وحمبة وحنان، وهذا ما عناه �سوقي بقوله:

    فاإذا رحمت فاأن�ت اأم اأو اأب  هذان يف الدنيا هما الرحماء

وعندما �ساءت اإرادة اهلل عز وجل اأن ين�ساأ مو�سى عليه ال�سالم منذ اأول 

اأيام ولدته يف بيت فرعون الطاغية، بعيًدا عن بيته، ويف حجر �سيدة غري 

األقى  اأي  اأمه، قال اهلل عز وج�ل:               

اهلل عز وجل يف اأهل البيت الذين التقطوه من اليم، امراأة فرعون، وفرعون 

نف�سه، ومن يف الق�سر وغريهم من النا�س، األقى يف قلوبهم حمبة منه حتى 

الوحيدة  واأبوه. ورمبا كانت هذه احلالة، هي احلالة  اأمه  يرعوه كما ترعاه 

اأن  �ساءت  ولعل حكمة اهلل عز وجل  الكرمي،  القراآن  نباأها من  التي عرفنا 

التي قامت  الرتبية  بالإميان باهلل، بربكة هذه  امراأة فرعون  ال�سيدة  تكرم 

فيها هذه ال�سيدة بدور الأم ل�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم.

ومن املعروف اأن اهلل عز وجل هياأ ملو�سى عليه ال�سالم اأن يعود اإىل اأمه 

تكفي.  الر�ساعة وحدها ل  ولكن  املرا�سع،  لري�سع منها عندما حرم عليه 

وهنا اإ�سارة لطيفة من اإ�سارات الإعجاز القراآين، لو كانت الر�ساعة وحدها 

تكفي بالرتبية وتقوم بها لت�سابه النا�س جميًعا، كالذين ياأكلون نوًعا واحًدا 

من القمح اأو من الطعام، وملا كان لمراأة ف�سل على امراأة اأخرى، وملا كان 

لي�ست  اإذن  الرتبية  اإن  اأخ��رى.  ام��راأة  الولد من  اأثر خا�س على  ما  لم��راأة 

هي الر�ساعة، بل هي اإ�سافة اإىل ذلك العناية والرعاية واحلنان والعطف 

عليه  ملو�سى  الإلهي�ة  العناية  وفرته  ما  وهذا  الوالدين،  اأح�سان  والدفء يف 
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هو  وه����ذا  ال�سالم يف بيت فرع�ون             

�سر  وهذا  )وق�سى(،  وجل  عز  قوله  متمثل يف  وهذا  كليهما،  الوالدين  دور 

ربط طاعة الوالدين بعبادة اهلل عز وجل وتوحيده والإميان به اإلًها واحًدا ل 

�سريك له.

 من امل�سلمني، يف كل اأقطارهم واأزمانهم دار يف خلده 
ً
وما اأظن اأن امراأ

عندما يقراأ هذه الآية اأو غريها من الآيات التي حتث على طاعة الوالدين 

والإنفاق عليهما اأن مييز بينهما يف هذه الطاقة والرعاية. والذي نود التوكيد 

عليه يف هذه الكلمة اأن اهلل عز وجل اأقام منهاج الإ�سالم على التكافوؤ بني 

الوالدين: الوالد والوالدة، الأب والأم، واأن كل ما يخالف هذه القاعدة الإلهية 

بع�س جوانب  يف�سد  الذي  هو  الإن�سان  يكون  ودائًما  الإن�سان.  �سنع  هو من 

الت�سريع الإلهي الذي اأراده اهلل عز وجل لإ�سالح الأر�س، فالدين هو الوجه 

الأكمل لكل ما يف الأر�س من اأنظمة وحقائق علمية، ولكل من على الأر�س 

من اإن�سان يتعامل مع الكون. ولو اأن الإن�سان �سار وفق �سرع اهلل كامال يف كل 

ما �سرع له، ل�سارت الدنيا جنة باملعنى احلقيقي لهذه الكلمة، ولكن الإن�سان 

يف�سد الأر�س بعد اإ�سالحها، وي�سع من الت�سريعات والقوانني ما يخالف يف 

كثري منها �سرع اهلل احلكيم، وبعد ذلك ين�سى الإن�سان ما فعل، على الرغم 

من اأنه يعي�س فيه، ويعاين من اإف�ساده، وعندما يحاول حله وعالجه ين�سبه 

اإىل الدين واأحياًنا اإىل القراآن الكرمي، وهذا هو اخل�سران املبني، والبهتان 

العظيم الذي يقع فيه كثري من النا�س.

�َساَق اإليها اخلاطر عند التاأمل يف قوله عز وجل )وق�سى(  اإن هذه اأفكار انرْ

يف مطلع الآية الكرمية
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نتدبر بعد هذا قوله تعاىل:         

ولو اأن الباحث اأو القارئ نّحى قوله تعاىل هذا جانًبا، موؤقًتا، وطلب من اأي 

اإن�سان اأن يعلن راأيه يف �سورة رعاية الوالدين وفق اجتهاده ال�سخ�سي، لقال 

اإخال�س  من  متلك  ما  بكل  الكبريين  ال�سيخني  ترعى  اأن  عليك  يقني:  بكل 

ووفاء. وما اأظن اأن امراأ يف الوجود كله ميكن اأن يخطر يف باله اأن يقول هذا 

القول الإلهي املعجز       وال�سيء 

الالفت للنظ�ر بكل الده�س�ة والإعجاب قوله تعال�ى:    

»كالهما«؟  على  »اأحدهما«  تقدم  وملاذا  اأول؟  كالهما«  اأو  »اأحدهما  فلماذا 

مع اأن املتبادر اإىل القلب الب�سري، والراأي الإن�ساين كما ذكرت قبل قليل اأن 

يقول »كالهما« دون اأن يخطر بباله اأن يقول »اأحدهما« َبلرَْه اأن يقدمه. ولكن 

علم اهلل عز وجل حميط بالب�سر، وهو عز �ساأنه العليم مبا خلق، وقد �ساءت 

وفاته،  تكون  اأحد متى  يعلم  واأل  النا�س،  اأعمار  تتفاوت  اأن  �سبحانه  حكمته 

ولهذا يكون الغالب على اأحوال الأ�سر الإن�سانية اأن يكون اأحد الوالدين حيًّا، 

والآخر متوفى، منتقال اإىل جوار ربه، ولو نظر كل منا اإىل املحيط الذي يحيا 

فيه، واإىل الأ�سر القريبة منه، اأو التي يعرفها ويت�سل بها بعالئق الن�سب اأو 

يعي�س يف كنف  والآخر  الوالدين،  اأحد  اأكرثها قد فقد  اأن  لوجد  امل�ساهرة 

اأولده، واأن قليال من الأ�سر يعي�س فيها الوالدان مًعا. اإن هذا احلكم ل ميلكه 

اإل اهلل عز وجل، ول يقوله اإل هو جل �ساأنه، ول يرد اإل يف القراآن الكرمي، 

الأب،  تكون هي  اأو  الأم،  تكون هي  اأن  »اأحدهما« حتتمل  كلمة  اأن  وتالحظ 

ول فرق يف ذلك، ول يغري هذا من الرعاية الواجب�ة التي �سرتد بعد قليل يف 

�سياق الآي�ة �سيًئا.

 وثمة لطيفة اأخ�رى يف قوله تعال�ى      ذلك اأن الوالدين 

)2(
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منهما  كل  ويرعى  الآخ��ر،  اأحدهما  يعني  مًعا،  وجودهما  ح��ال  يف  كليهما 

اأما  �سيخوخته،  يف  رفيقه  عن  اأحدهما  وي�سّرى  ا�ستطاعته،  قدر  �ساحبه 

)اأحدهما( عندما يكون وحده، فاإنه يكون غريًبا حزيًنا وحيًدا فهو بحاجة 

الإن�سانية، ولذلك قدمه اهلل عز وجل  واملوا�ساة  والعناية  الرعاية  اإىل  اأ�سد 

ليثري اهتمام اأبنائه به، حتى ل ي�سعر بالغربة والوحدة وهو يف بيته. اإن هذا 

احلكم الإلهي، اأو هذا التوجيه الإلهي يدل دللة يقينية على املكانة املتكافئة 

بني الرجل واملراأة يف ميزان اهلل، ويف اآيات القراآن الكرمي.

فاإذا م�سينا مع الآية الكرمية جند جواب ال�سرط الذي ما زلنا ننتظر 

الو�سول اإليه بعد اأن وقفنا وقفة ل باأ�س بها مع فعل ال�سرط، ومتام اجلملة 

يف الآية الكرمية قوله عز وجل: 

ت��ق��ل« هي  »ف��ال            وجملة 

النهي، والنهي هو طلب الكف عن فعل يقوم  باأ�سلوب  ال�سرط، وهي  جواب 

والديه، واهلل عز  ي��وؤذي  ال��ذي  الفعل  بهذا  يقوم  اأن  وامل��رء ميكن  امل��رء.  به 

وجل نهاه عن القيام باأي فعل اأو قول مهما كان �سغرًيا ميكن اأن ي�سبب اأذى 

على  دلل��ة  التعبريات  اأك��رث  اأف«  لهما  تقل  »فال  تعبري  كان  ورمب��ا  لوالديه. 

حر�س املنهج الإلهي على رعاية الوالدين واحرتامهما. ولي�س يف اللغة اأ�سغر 

من هذه الكلمة »اأف« ولكنها على الرغم من �سغرها لها دللة كبرية، وت�سور 

موقًفا اجتماعيًّا �سائًعا، واأ�سلوًبا يف القول منت�سًرا على األ�سنة بع�س النا�س، 

يقولون: »اأف« تعبرًيا عن الت�سجر وامللل وعدم الحرتام. ويقول اأهل اللغة: 

اإّن هذه الكلمة »اأف« هي ا�سم فعل م�سارع، اإذا بنيت على ال�سكون فهي تعني 

�سيًئا حمدًدا، كقولك: اأف للدللة على �سجر املرء وملله من ت�سرفات والده، 

اإذا كانت منونة، كما وردت يف القراآن الكرمي، فهي عندئذ نكرة، تدل  اأما 

ُف�َسهما  اأنرْ على العموم، اأي على كل ما من �ساأنه اأن يوؤذي الوالدين، ويك�سر 

ويحزنهما، �سواء اأكانت كلمة »اأف« اأو اأي كلمة غريها توؤدي معناها. 

واإن كلمة »اأف« بيان قراآين عال؛ لأنها ت�سوير واقعي مل�سهد حياتي �سائع 
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اأو�ساط  وم�ستمر يف حياة النا�س، ول ميلك علم هذا امل�سهد وا�ستمراره يف 

النا�س اإل اهلل عز وجل رب النا�س، العامل مبا خلق ومن خلق وهو اللطيف 

اخلبري.

الأول.  النهي  على  معطوف  اآخ��ر  نهي  تنهرهما«  »ول  تعاىل:  قوله  ويف 

والنهر هو زجر املرء واإغ�سابه، والزجر هو كف املرء ومنعه من ال�سيء بقوة 

وق�سوة. فانظر اإذن اإىل ق�سوة املوقف و�سدته على الوالدين اإذا نهرهما الولد 

يف اأي اأمر من اأمور احلياة. واأرى يف قوله تعاىل »ول تنهرهما« هكذا ب�سيغة 

التثنية، مع اأن اإمكانية اأن يكون اأحد الوالدين هو احلي، اأقوى من اإمكانية 

حياة الثنني، اأرى فيها تعبرًيا عن �سدة الت�ساق الوالدين اأحدهما بالآخر. 

فاإن نهر اأحدهما وزجره هو نهر لالآخر وزجر له كذلك حتى لو كان ميًتا، 

فاإن نهر اأحد الوالدين، وهو حي، فيه اإ�ساءة لالآخر، واحتقار له، وهذا يوؤذي 

الوالد احلي اإيذاء �سديًدا.

الأبناء يف  بع�س  الآن من  اإىل ما يجري  النظر  اأوجه  اأو  اأق��ارن  اأن  واأود 

اإيذاء �سديد لوالديهما، اأحدهما اأو كالهما، يزجرونهما اأو يهينونهما لأقل 

يف  والق�س�س  واأزواجهم،  اأبناءهم  عليهما  يقدمون  وقد  تعجبهم،  ل  كلمة 

ذلك كثرية، واملحاكم مليئة بالدعاوى على مثل هذه الق�سايا املحزنة، ودور 

العجزة وامل�سنني �سواهد حية على ذلك. وهذا مثال جديد على اأن الإن�سان 

عندما يخالف عن اأمر ربه يف�سد يف الأر�س. ومثال اآخر على اأن بر الوالدين 

كما اأمر اهلل عز وجل هو اأّجل درجات العبادة، مع الإميان باهلل وتوحيده، 

وقد اأو�سى ر�سول اهلل ] برعاية الوالدين وبرهما يف اأحاديث كثرية، وقال 

عليه ال�سالة وال�سالم ما يدل على اأن من اأدرك اأحد والديه اأو كليهما ومل 

يدخاله اجلنة فهو املحروم.
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عن  تتحّدثان  اللتني  الإ���س��راء  ���س��ورة  م��ن   24  ،23 الآي��ت��ني  ه��ات��ني  يف 

قوله  يف  الأوىل  �سيغ:  ثالث  يف  ولكنرْ  م��رات  �ست  الأم��ُر  َوَرَد  الوالدين  بر 

الطلب،  خ��ربي��ة مبعنى  وه���ذه جملة  تعاىل:               

يف  والثانية  اهلل.  اإّل  نعبد  ب��اأّل  الأم��ر  يفيد  وهو  احل�سر،  اأ�سلوب  واأ�سلوبها 

قوله تعاىل:          وهي اأمر ب�سيغة امل�سدر ال�سريح. ثم تاأتي 

 الثالثة يف قوله تعاىل:            والرابعة يف قول�ه تعاىل:

قوله  يف  وال�ساد�سة  اخلام�سة  ث��م        

تعاىل:           وورد النهي يف �سيغتني    

ثم  الوالدين  اإىل  بالإح�سان  الأول  الأمر  وورد      

مفهوم،  طبيعي  اأمر  وهذا  التالية،  ال�سيغ  يف  الأم��ر  ثم  املرتني،  يف  النهي 

عام،  اأمر  بالإح�سان  فالأمر  العايل.  وبيانه  القراآين  الن�سق  �سمو  على  يدل 

والإح�سان قاعدة واأ�سل لكل خلق كرمي، فاإذا حتقق الإح�سان فهو دليل على 

اأن املرء ل يقوم باأي عمل فيه اإيذاء اأو زجر للوالدين، والإح�سان للوالدين ل 

يعني طاعة الوالدين فح�سب، بل طاعتهما وحبهما واحرتامهما ومعاملتهما 

اأرقى ما تكون املعاملة واأ�سماها؛ لأن الإح�سان اأعلى درجات العمل، والر�سول 

عليه ال�سالة وال�سالم يقول: »اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه«. 

واقرتانه  ارتباطه  �سمو  عالًيا  �سامًيا،  يكون  اأن  يجب  الوالدين  بر  وكذلك 

بطاعة اهلل عز وجل وعبادته. ثم يكون النهي عن اأي اإ�ساءة للوالدين مهما 

فاإذا مت  النهي عن زجرهما ونهرهما،  ثم  »اأف«،  لو كانت كلمة  قّلت، حتى 

احتمال  لأن  بي�ساء؛  نا�سعة  ووالديه  الولد  بني  املعاملة  �سفحة  تكون  ذلك 

الإ�ساءة والزجر قد انتهى وانتفى، ثم ياأتي الأمر باأن نقول لهما قول كرمًيا، 

اأن  واأن نطلب من اهلل عز وجل  واأن نخف�س لهما جناح الذل من الرحمة، 

يرحمهما جزاء تربيتهما لنا اأطفال �سغاًرا.

ويف هذه ال�سيغ دللت وا�سعة، اأرجو اأن اأمتكن من الإ�سارة اإليها. فالأمر 

يف اللغة هو طلب القيام بال�سيء على �سبيل الإلزام، والأمر هنا اإلهي ملزم. 
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والقول الكرمي هو القول اللني اللطيف، مثل يا اأبت، اأو يا اأبتاه ويا اأمي اأو يا 

اأماه، دون اأن ي�سميهما اأو يكنيهما؛ لأن الت�سمية اأو التكنية من الولد قد تدل 

على اجلفاء، اأما من غريه فقد تدل على الحرتام، وحتدث يف هذه الأيام 

اأنها ت�سرفات تقدمية راقية،  اأ�سحابها مع الأ�سف  ت�سرفات موؤذية، يظن 

ويدور  �سديقاتها  وعندها جمموعة من  اأمها  مع  )املتعلمة(  الفتاة  فتجل�س 

اإحدى  بينهن نقا�س، فاإذا البنت تخاطب والدتها با�سمها ال�سخ�سي كاأنها 

�سديقاتها، ومهما حاولت الأم التظاهر باأن ذلك اأمر ل يوؤذيها، اإل اأنها يف 

قرارة نف�سها بكل تاأكيد ت�سعر بال�سيق واحلزن؛ لأن الأب والأم عند الكرب 

تقلبات  بالأمان من  ال�سعور  واإىل  اأبنائهما،  الإح�سا�س باحرتام  اإىل  بحاجة 

من  والحرتام  الأبناء،  من  الكرمي  فالقول  معهما.  اأبنائهما  بوقوف  الزمن 

اأما غري  الوالدين بالدفء والأمن، والراحة النف�سية،  خالل املعاملة ي�سعر 

ذلك في�سعرهما بال�سياع، كاأنهما يف مهب الريح؛ لأن الأولد غري م�سمون 

قول  لهم  نقول  اأن  وجل  عز  اهلل  اأمرنا  ولذلك  وحنانهم،  ورعايتهم  ودهم 

كرمًيا؛ لأن القول ترجمان القلب، وحتى ل يكتفي الإن�سان بالقول يف رعاية 

من  الذل  جناح  لوالديه  فيخف�س  العمَل،  القوَل  ُيتبع  اأن  الولد  مر 
ُ
اأ والديه، 

 – ���س243  تف�سريه ج10  القرطبي يف  الإم��ام  يقول  – كما  الرحمة، وهذه 

والعبيد  لالأمري  الرعية  تذلل  لهما؛  والتذلل  والرحمة  ال�سفقة  يف  ا�ستعارة 

لل�سادة، كما اأ�سار اإليه �سعيد بن امل�سيب..

والذلة غري مقبولة اإل يف موقف الولد من والده، تكون جميلة م�ستحبة. 

ل يده، واأن ي�ساعده اإذا م�سى، واأن يرعاه  جميل اأن يخدم الولد والده، واأن يقبِّ

اإذا �سعف، وهذه الذلة هي ذلة القوي العزيز اأمام من هو اأعز منه واأقوى، 

ولذلك يتذلل العبد اأمام ربه وهذا ما ي�سمى اخل�سوع واخل�سوع، وامل�سلمون 

و�سفهم اهلل عز وجل باأنهم اأذلة على املوؤمنني، اأعزة على الكافرين، فالذليل 

اأمام اأخيه امل�سلم، اأو اأمام اأبيه، هو قوي عزيز �سديد اأمام اأعدائه ول تعار�س 

بينهما؛ رهبان يف الليل وفر�سان يف النهار. وما اأجمل اأن يتذلل الولد لوالده 

بقوله وبت�سرفاته، وذلك كله دليل على الرحمة كما ن�ست الآية الكرمية، ثم 
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طلب اهلل عز وجل من الولد اأن يتوجه بالدعاء اإىل اهلل عز وجل باأن يرحم 

والديه لقاء تربيتهما له وهو �سغري. ولعل هذا الت�سبيه اأن يكون اأعطى اأ�سمى 

ما ميكن قوله يف بيان رحمة الوالديرْن لأبنائهما وهم �سغار.

واإن الولد لو و�سع والديه يف عينيه ملا قام بحقهما، ول بجزء ي�سري من 

ا  حجم رعايتهما له وهو �سغري. اإن الأب يرعى ولده وهو اأ�سد ما يكون حر�سً

عليه، ويتمنى لو اأنه يعطيه من ذوب نف�سه، ومن ماء عينيه، ومن دمه وقلبه 

لكي يحميه ويرعاه، وينميه. ولكن الولد يرعى والده وهو كبري، وهو ينتظر اأن 

يختاره اهلل اإىل جواره، بحجة اأنه يطلب له الراحة، وهو اإمنا يطلبها لنف�سه، 

و�ستان بني رعاية ورعاية، ولذلك تدبر قول اهلل عز وجل:   

               نعم يا رب، اللهم ارحمهما كما ربياين �سغرًيا، واق�سمرْ 

اأظن  وم��ا  وال���دّي.  قلب  ك��ان من رحمة وعطف يف  ما  ق��در  يل من رحمتك 

والًدا يرغب يف اأكرث من ذلك؛ لأن رحمة الوالدين من رحمة اهلل. وحر�س 

الوالدين على اأولدهما ل تعدلها �سوى رحمة اهلل عز وجل، وكل ولد يعرفها، 

ول يتحقق منها اإل عندما ي�سبح هو والًدا له اأولد، عندئذ يدرك معنى حب 

الوالدين وبرهما، ويدرك كيف كان والداه يحبانه ويرعيانه.

 ثم انظر يف النهاية اإىل قوله تعاىل )كما ربياين(، والفاعل هما الثنان، 

ولي�س واحًدا منهما فقط، هما املربيان ومل يفرق اهلل عز وجل بني الوالدين 

يف الرتبية، يف مقدار الرتبية، نعم، رمبا يكون لكل منهما جمال يف الرتبية، 

واأ�سلوب يف الرتبية، ولكنهما بكل تاأكيد متكامالن يف تربية الأبناء، مكلفان 

القيام بذلك. ول يكفي اأن يقوم بالرتبية اأحدهما دون الآخر، تلك اإذن تربية 

اأن  اإلهي على  توكيد  وهو  الأبناء.  نفو�س  ال�سيئ على  اأثرها  ينعك�س  ناق�سة 

الأب والأم كليهما له ن�سيب يف الرتبية كبري. واأن هذا اجلهد جهٌد متكامل، 

وحدها هي  لي�س  الأم  من  الر�ساعة  واأن  الأبناء،  تن�سئة  منه يف  بد  ل  واأنه 

وهذا  الأبناء،  تربية  ب�سواء يف  �سواء  زوجها  ت�سارك  بل هي  منها،  املطلوب 

املفهوم الأكيد للفعل امل�سند اإىل األف الثنني )رّبياين(، يف قوله عز وجل: 
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بعد هذه اجلولة الوا�سعة يف م�سطلحات املراأة والرجل يف ميزان القراآن، 

تدبر  اإن�سان عند  فيهما  قاطعان ل مياري  لنا حكمان  تبني  اللغة  دللة  ويف 

اآيات القراآن الكرمي حق التدبر.

اأولهما- اأن القراآن الكرمي حتدث عن الرجل واملراأة عن�سرين متكاملني، 

جند  مل  ولذلك  احلياة،  يف  وظيفته  وله  كيانه،  له  بذاته  قائم  عن�سر  كل 

كمفهوم                         عنهما  حتدث  بل  والأنثى(،  )الذكر  بني  القراآن  اآي��ات  يف  تفريًقا 

واحد متك�ام��ل           وق����ال تع���اىل: 

الليل  اأن  فكما           

والنهار يتكون منهما اليوم الإن�ساين، واأنه ل ميتاز اأحدهما عن الآخر ب�سيء، 

اإل اأن لكل منهما وظيفة خلق من اأجلها، ويقوم بها، فكذلك الذكر والأنثى 

يتكون منهما العن�سر الإن�ساين الذي به ت�ستمر احلياة، ل ميتاز اأحدهما عن 

الآخر ب�سيء، اإل اأن لكل منهما وظيفة خلق من اأجلها ويقوم بها، ويف كثري 

من اآيات القراآن الكرمي وجدنا اأن اهلل عز وجل يجمع بينهما بلفظ واحد، 

يق�سد  ل  الألفاظ  هذه  ف��اإن  وهكذا،  واأبنائكم،  واأولده���ن،  اأولدك��م،  مثل 

امل�ساواة بني  الذكور، وهذا مطلق  الإن��اث دون  الإن��اث، ول  الذكور دون  بها 

عن�سرين ل يجوز التفكري اأن بينهما فرًقا، اأو اأن اأحدهما خري من الآخر، اأو 

مق��دم ع�ل��ي�ه، ق��ال تع���اىل:                       وق�ال تع���اىل:

 

اأ�سا�سية له يف احلياة،  اأن اهلل عز وجل خلق الرجل لوظيفة  وثانيهما- 

فطره فطرة خا�سة من اأجل اأن يقوم بها، وخلق املراأة لوظيفة اأ�سا�سية لها 

يف احلياة، فطرها فطرة خا�سة من اأجل اأن تقوم بها. وهذا عن�سر التفريق 

بينهما، وقد اأف�ست القول يف هذا الأمر يف ال�سفات ال�سابقة، وبخا�سة عند 

عر�س دللة قول اهلل عز وجل: 

فالرجال مف�سلون ببع�س الأ�سياء والن�ساء مف�سالت ببع�س الأ�سياء، وهذا ل 
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يعني اأن اأحدهما خري من الآخر، بل يعني اأنه يف هذا الأمر خري من الآخر، 

وامل��راأة يف وظيفتها  اإليه،  لأنها بحاجة  امل��راأة  فالرجل يف وظيفته خري من 

الرجل  حياة  يف  اخل�سو�سية  ولهذه  اإليها.  حاجة  يف  لأنه  الرجل  من  خري 

ل اهلل عز وجل الظروف التي مير بها الرجل يف قيادة  ويف حياة املراأة، ف�سّ

ل اهلل عز وجل الظروف التي متر بها املراأة،  الأ�سرة يف جمال احلياة، وف�سّ

اآياٌت يف القراآن الكرمي مف�سلًة اأحكام  وبها تقوم بوظيفتها، ولذلك جاءت 

الرجل، �سواء  امل��راأة مع  اأح��وال  والعدة يف خمتلف  وال��زواج واملهر  اخلطبة 

اأمات عنها اأم طلقها، و�سواء اأكانت حامال اأم مر�سًعا، وف�سلت يف القراآن 

الكرمي اأحكام احلي�س والطهر واملرياث وكل ما يتعلق بحياة املراأة والرجل 

يف اإطار الأ�سرة.

اإن هذه الوظيفة الأ�سا�سية لكل من الرجل واملراأة ينبغي األ ي�سعر اأحد 

من النا�س باأن اأحدهما ممتاز عن الآخر ب�سيء يف اأ�سل اخللق الإن�ساين، بل 

اإن اأحدهما ميتاز عن الآخر بعمله يف اأثناء حياته، ولذلك ت�سمو املراأة حتى 

الأم��ور درج��ات كبرية، وكذلك  وتتفوق عليه يف كثري من  الرجل  متتاز عن 

قد يفعل الرجل، ويح�سر يل يف ذلك مثل قراآين عظيم، قلَّ ِمَن النا�س َمنرْ 

واآل  اإبراهيم  واآل  ونوًحا  اآدم  ا�سطفى  اأن اهلل عز وجل  يدرك دللته؛ ذلك 

عمران على العاملني، ويف اآل عمران كانت امراأة عمران تتمنى اأن يكون لها 

ا خلدمة دين  ولد، فنذرت هلل نذًرا اإن اأعطاها ولًدا لتجعلنه حمرًرا خال�سً

اهلل عز وج�ل

امراأة عمران مولودها كانت  ال�سيدة       وعندما و�سعت 

وجل،  عز  اهلل  اإل  يعلمها  ول  وج��ل،  عز  اهلل  اإّل  يقدرها  ل  التي  املفاجاأة 

وتنتظر                 تتوقع  ما  ولعل هذا كان على غري  اأنثى،  املولودة  اأن  املفاجاأة  كانت 

ام��راأة عم���ران 

و�سعت. ويف هذه  اأعلم مبا  واهلل  وج��ل:  يقول اهلل عز  وهنا         

الآية الكرمية معان غزيرة �سامية، تتجاوز املعنى الب�سيط الذي يقوله بع�س 
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النا�س باأن اهلل كان يعلم ولدتها اأنها اأنثى، اإن هذا فهم ب�سيط، ولكن اهلل 

عز وجل يريد اأن يعلي من �ساأن املولودة، واأن يخربنا باأنه �سيكون لها �ساأن 

عظيم، وباأنها �ستقوم يف احلياة بدور خطري، واأنها �ستكون اإحدى ال�سيدات 

الكامالت يف الدنيا والآخرة، قال تعاىل:               اأي اأن اهلل 

ولو  وقيمتها،  ومكانتها  املولودة  هذه  حقيقة  يعلم  الذي  هو  وحده  وجل  عز 

تعلم،  ولكنها ل  الأمر،  بهذا  ملا فوجئت  امراأة عمران ذلك،  ال�سيدة  علمت 

اأق��در على  يكون  الرجل رمبا  اإن  النا�س.  كل  يعرفه  ما  �سوى  تعرف  ل  وهي 

خدمة بيت اهلل، وخدمة دين اهلل من املراأة، فقال اهلل عز وجل: 

ا           فكان الذي و�سعته هي مرمي عليها ال�سالم، وكانت هي اأي�سً

مثال من الأمثلة التي �سربها اهلل عز وجل على قدرته، وي�سبه هذا من ير�سل 

ا للقيام مبهمة ما اإىل اأحد البلدان، ثم ير�سل حلاكم ذلك البلد اأنني  �سخ�سً

اأر�سلت لك فالًنا لكي يقوم بهذه املهمة، واأنا اأعلم واأعرف من اأر�سلته لك، 

اأي اأن من اأر�سلته لك �سخ�س عظيم �سوف يقوم بواجبه خري قيام، هذا مثل، 

وهلل املثل الأعلى..

ومن ُهنا ل يحق لمرئ ما يف هذه احلياة اأن يقول: اإن الرجل خري من 

اأو اإن املراأة خري من الرجل، بل اإن الرجل واملراأة كليهما عن�سران  املراأة، 

واملراأة قام كل منهما  الرجل  اأن  ولو  بعمله،  يقوم  اأ�سا�سيان يف احلياة، كل 

هذه  على  بالرد  نف�سه  ي�سغل  اأن  ودون  الآراء،  بهذه  ين�سغل  اأن  دون  ب��دوره 

الأفكار التي ما ينبغي لها اأن تكون يف الأ�سل، اإذن ل�سارت احلياة كما يجب 

اأن ت�سري، بخري و�سالم، وتوفيق وجناح وحمبة، ولعل من متام القول يف هذه 

امل�ساألة ما يرتدد يف املجتمع من عقوبات تنالها املراأة دون الرجل يف بع�س 

امل�سائل واملواقف التي حتدث بينهما.
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تتحدث الآية الكرمية عن ال�سيدة مرمي عليها ال�سالة وال�سالم، اإحدى 

ن�ساء الدنيا الكام�الت، يف قوله �سبحان�ه وتعاىل يف �سورة اآل عمران الآي�ة 37  

الآية  تفي�س من هذه  ودللت جميلة  ومعاٍن غزيرة،  كثرية  اأ�سئلة  وثمة 

الكرمية يف �سياقها؛ فال�سيدة مرمي ر�سي اهلل عنها كانت نذًرا هلل وهي يف 

بط�ن اأمه�ا قب�ل اأن تعل�م اأمه�ا ما �سيك�ون مول�وده�ا 

                         فانظر اإىل املناجاة 

بني امراأة عمران وربها، ولك اأن تت�ساءل قبل اأن ت�ستغرق يف النظر واملناجاة 

عن )امراأة عمران(: ومِلَ ذكرها اهلل عز وجل بهذه الكنية اأو الو�سف ال�سبيه 

بالكنية ومل يذكرها با�سمها كما ذكر مرمي، اأتراه لأن تكرميها اإمنا كان لأنها 

امراأة عمران، ولل�سلة بينها وبني عمران ولي�س لها جمردة اأو منف�سلة عنه، 

اأما تكرمي مرمي ورعايتها واإنباتها نباًتا ح�سًنا -كما �سنقول- فاإمنا كان من 

ا، لكي تكون العربة منها وحدها، وفيها وحدها؟ هكذا  اأجلها  هي �سخ�سيًّ

جرت �سنة القراآن الكرمي، اإن كان الدر�س املق�سود بالآية يتحقق من �سلة 

املراأة بزوجها، ذكرها من خالل هذه ال�سلة فقال: )امراأة نوح( و)امراأة 

لوط( و)امراأة فرعون( و)امراأة العزيز( ومل يذكر اأ�سماءهن؛ لأنه ل عربة 

�ساأن، ومرمي هي ال�سورة  واأي  ل�ساأًنا،  فاإن لها يف حياتها  اأما مرمي  بذلك، 

واجب  والنذر  هلل،  نذرت  فاأمها  لربها،  اأمها  قدمته  الذي  للنذر  الإن�سانية 

الأداء. واهلل يعلم ما الذي كانت تفكر فيه ال�سيدة امراأة عمران عندما نذرت 

هلل ما يف بطنها حمرًرا، واأغلب الظن اأنها كانت ترجو اأن يكون ذكًرا لكي 

اأي  يفكر يف  اأن  دون  اهلل،  ورعاية حقوقهم يف طاعة  النا�س،  بخدمة  يقوم 

ا يف ت�سرفاته،  ا لوجه اهلل الكرمي، حرًّ جزاء اأو مقابل، واأن يكون عمله خال�سً
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يكون  اأن  تتوقع  امراأة عمران  ال�سيدة  �سيطرة عليه. ورمبا كانت  له  اأحد  ل 

الذكر اأقدر على ذلك من الأنثى، وهذه حقيقة اجتماعية ي�ساركها فيها كل 

النا�س، من قبل ومن بعد، وتظهر هذه الفكرة يف قولها لربها كاأنها تعتذر 

ل���ه: 

ويف قولها هذا الأخري تظهر �سيطرة الإح�سا�س بقدرة الرجل املتفوقة على 

قدرة املراأة يف ميادين اخلدمة العامة، فقالت: )ولي�س الذكر كالأنثى(، وقد 

يقول قائل: اإن الأوىل اأن تقول وفاًقا لذلك: )ولي�س الأنثى كالذكر(، ولذلك 

جتد بع�س النا�س يخو�سون فيما لي�س لهم به علم ويتخذون من قوله تعاىل  

      دليال على تف�سيل الرجل على املراأة يف ظنهم، وتلك 

مقولة مل يعد خافًيا على اأهل العلم والنظر عارها وعوارها..

واإمنا الذي ينبغي اأن نحتفل به هو اأن هذه الآية الكرمية 

اأنثى،  التي فوجئت بو�سعها  املراأة  ت�سور ت�سويًرا �سافًيا دقيًقا دخيلة قلب 

لي�س  وقدرته  بقوته  الرجل  اأن  جميًعا  النا�س  عند  را�سخة  فكرة  وت�سور 

كالأنثى ال�سعيفة الناعمة التي ل تطاول الرجل يف تلك املهمات الكبار. اإن 

ل�سانها �سادقة  الفكرة من �سدرها على  نف�سها وخرجت  املراأة �سادقة مع 

دقيقة ت�سور حقيقة م�ساعرها، ثم اإنها ر�سيت بذلك، وقدمتها هلل عز وجل 

و�ساألته �سبحانه اأن يحميها ويبعدها عن �سرور ال�سيطان الرجيم، ومما يدل 

على ذلك قول�ه تعاىل يف الآية التي بعده�ا:        رمبا 

على غري ما تتوقع اأن اهلل عز وجل يعلم ما خلق ومن خلق، ويعلم �سبحانه 

اأن يقوم باأمر اهلل، واأن يكون عبًدا هلل،  اأن الرجل واملراأة كالهما ي�ستطيع 

واأنرْ يخل�س حياته وينذر عمره هلل، بل اإن اهلل عز وجل يريد اأن يوؤكد هذه 

احلقيقة التي تغيب عن بال النا�س، فبنيَّ بالربهان ال�ساطع اأن املراأة ميكن 

لها، اإذا اأعدت لها الظروف املنا�سبة، اأن تكون �سنَو الرجل يف �سنع احلياة، 

ف��م��ا هذا  �سواء ب�سواء، ولذا قال اهلل عز وجل بعدها:             

النبات احل�سن وكيف يكون؟
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اإّن اهلل عز وجل تقّبل نذر ال�سيدة امراأة عمران بقبول ح�سن، وكان القبول 

ا.. يقول اهلل عز وجل:  ح�سًنا مثلما كان النذر ح�سًنا �سادًقا خمل�سً

 ويف هذا دليل على اأن النذر ل يكون اإّل هلل، واأن يكون املرء فيه �سادق 

النية، خمل�س التوجه اإىل اهلل، واأن يكون النذر يف اأمر عزيز غال، ولي�س يف 

�سيء مّله الإن�سان واأحبَّ اأن يتخل�س منه، ثم اإّن النذر ميكن اأنرْ يقبل اأو ل 

يقبل، ول يتقبل اهلل اإل من املتقني املخل�سني، ولذلك قال تعاىل: 

    ويبدو اأن النذر كان �سائًعا يف حياة العرب، ولعّله ما زال 

كذلك؛ فاهلل عز وجل ي�سف عليًّا وفاطمة ر�سي اهلل عنهما باأنهما 

يف  ويحذرهم  النا�س  يخرب  وج��ل  عز  واهلل         

الوقت نف�سه من اأن تكون اأعمالهم غري خال�سة له جل �ساأنه، يقول اهلل عز 

وجل: 

            وهذا اخلتام لالآية الكرمية يدل على اأن النفقة والنذر كليهما 

اإن مل يكونا خال�سني هلل فهما من فعل الظاملني ول يقبلهما اهلل عز وجل.

اإن �سورة النذر يف القراآن الكرمي والن�سو�س الواردة فيه تدل بو�سوح 

ومن  اهلل،  عند  وح�سنه  قبوله  و�سمو  عمران  ام��راأة  ال�سيدة  نذر  �سمو  على 

هذا احل�سن ومظاهره اأن اهلل عز وجل اأنبت مرمي ابنة عمران نباًتا ح�سًنا، 

وكفلها زكريا. ولك اأخي القارئ اأن تتدبر قوله تعاىل: 

من  ولعله  كالنبات،  تنبت  ال�سغرية  فالفتاة  كلماتها؛  يف  النظر  تنعم  واأن   

املنا�سب الآن اأن تدعو علماء الجتماع والرتبية وعلم النف�س اأن يتدبروا معنا 

هذه الآية الكرمية، فالإن�سان ينبت كال�سجرة يف الأر�س، وهذه حقيقة علمية 

�سياق عام مل يخ�س�س حلديث  �سريعة من خالل  باإ�سارة  القراآن  يذكرها 

عن الرتبية، اإمنا كان يف عر�س ق�سة ولدة مرمي عليها ال�سالة وال�سالم. 
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وهذا �ساأن القراآن الكرمي، اأنه ل ي�سوق النظريات العلمية بالتحديد العلمي 

املعروف يف املدار�س واجلامعات، بل هو ي�سري اإىل احلقيقة العلمية ويدعو 

الباحثني للنظر والبحث والتب�سر، واحلقائق العلمية تتوالد وتت�سع يوًما بعد 

اأما احلقائق الكربى فهي ثابتة.  يوم، ولذا فاإن النظريات احتمالية دائًما، 

والقرون  لالأيام  التف�سيالت  ويرتك  احلقائق  اإىل  باإعجاز  ي�سري  والقراآن 

والأمم لتقول يف كل ع�سر ما ينا�سبها وما نتو�سل اإليه من حقائق. وال�سجرة 

املاء والهواء، والرعاية  واإىل  للزراعة،  اأر�س �ساحلة  اإىل  الأر�س حتتاج  يف 

والعناية والهتمام، وهي بذلك ت�سبح �سجرة وارفة الظالل مثمرة طيبة، 

وفيما عدا ذلك فهي اإّما اأن متوت اأو تنبت �سجرة خبيثة ل خري فيها. وكذلك 

الإن�سان، فهو يولد على الفطرة، ل يعلم �سيًئا ول يعرف �سلوًكا، وكل ما يكون 

اإمنا يكون اكت�ساًبا من بيئته مبا فيها من عنا�سر  عليه املرء من بعد ذلك 

املزايا  هذه  فاإن  مزايا،  من  ورثه  الإن�سان  يكون  اأن  ميكن  ما  حتى  احلياة، 

والأفكار  والتقاليد  العادات  بتدفق  ووجهت  اإذا  وتنزوي  ت�سمر  ال�سفات  اأو 

املكت�سبة، ت�سور لو اأنك اأخذت تواأمني اأردنيني وليدين، وجعلت واحًدا منهما 

ثم  ال�سني،  اأو  الهند  اأو  كاأمريكا مثال  بعيد،  بلد  اإىل  ثانيهما  واأخذت  هنا، 

جمعت بينهما بعد ع�سر �سنوات، �سيكون اأمامك �سخ�سان خمتلفان متاًما 

اأحدهما عن الآخر ب�سفاته و�سلوكه ولغته، وعاداته ومعتقداته وت�سرفاته، 

اللهم اإل بع�س ال�سبه من كونهما تواأمني، اأما اإذا مل يكونا يف الأ�سل تواأمني، 

فاإنك جتد اأمامك �سخ�سني خمتلفني متاًما يف كل �سيء. فلعل هذا اأن يكون 

در�ًسا لكل من يهتم باأمور الرتبية والتعليم، بل هو در�س لكل امرئ ي�سرتعيه 

اهلل رعية.

اإن الرتبية �سيء اأ�سا�سي يف حياة الأمم، واملرء ينبت كما ينبت النا�س. 

يكون �سغرًيا �سعيًفا ثم ي�ستد ويقوى عوده كما يفع�ل النبات، ثم اإّن يف قول�ه 

تعال�ى:                     لطيفة بيانية اأخرى، ذلك اأن م�سدر الفعل اأنبت 

هو اإنبات. وكان املتوقع اأن يكون القول )واأنبتها اإنباًتا ح�سًنا(، ولو كان القول 
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لعملية  توكيًدا  ولكان  للنبات،  ل  نف�سه،  لالإنبات  �سفة  احل�سن  لكان  كذلك 

الإنبات. واأما يف قوله عز وجل:         فهو توجيه احل�سن اإىل 

النبات نف�سه، اإىل الزرع والنبات ل اإىل عملية الزرع، فكل زرع ينبت، وكل 

جنني يولد، لكن ما الذي يكون بعد الإنبات وبعد الولدة، هذا هو ال�سوؤال؟ 

اإن اهلل عز وجل يعلمنا دقائق الأمور، وعظيم املعاين باآياته الكرمية، وعلينا 

اأن نوؤمن باأن اللغة العربية هي ل�سان القراآن املبني، واأن علينا اأن نهتم بلغتنا 

واأن نعيد اإليها جمدها الغابر، حتى تعيد اإلين�ا �سخ�سيتنا ال�سائع�ة، وه���ذا   
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يف الآيات القراآنية التي حتدثت عن ميالد ال�سيدة مرمي عليها ال�سالم، 

ثم عن ولدتها هي نف�سها �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم لطائف بيانية م�سرقة 

كثرية، حتدثت من قبل عن عدد منها يف قوله عز وجل: 

 والآن اأحتدث عن املعاين الدقيقة يف قوله عز وجل من اآل عمران الآية 47: 

     ، ويف �سورة مرمي الآية 20 قال عز وج�ل على ل�سان مرمي 

عليه�ا  ال�سالم:           ويف املوازنة بني 

الآيتني الكرميتني اللتني حتدثتا عن مو�سوع واحد جند عدًدا من الت�ساوؤلت 

التي ت�سل بنا اإىل لطائف بيانية قراآنية جميلة، ففي اآية اآل عمران قال اهلل 

عز وجل:        ويف اآية مري�م قال اهلل عز وج�ل على ل�سان 

مري�م:        يف الآية الأوىل كان احلوار مبا�سرة 

بني اهلل عز وجل وبني مرمي عليها ال�سالم، ولذلك    

منذ طفولتها  وقدرته  وعظمته  وجل  اليقني جالل اهلل عز  علم  تعلم  وهي   

حيث كان ياأتيها طعامها و�سرابها يف املحراب وهي ل ت�سعر، وعندما �سئلت 

هي اإذن تقف بني يدي اهلل العظيم، فلم تلفظ اأمامه �سوى قولها  

             تاأدًبا اأمام اهلل، وخ�سية اأن ي�سدر عنها يف موقفها اأمام اهلل ما ل يليق 

اأما يف �سورة مرمي فقد كان احلوار بينها وبني ر�سول من عند  التلفظ به، 

اهلل )هو �سيدنا جربيل عليه ال�سالم( متثل لها ب�سورة ب�سر، فهي تظن اأنها 

تتحدث مع ب�سر عادي مثلها، قال تعاىل: 

ب�سرعة  قالت  غ��الم،  لها  �سيكون  باأنه  اأخربها  عندما  ولذلك     

ت��ت��ب��دى  وه����ن����ا  وبحدة:        

بعد  بغيا(  اأُك  ما �سرورة حتولها )ومل  وهي:  اأخرى  لطيفة  العزيز  للقارئ 
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قولها )ومل مي�س�سني ب�سر( مع اأن هذا القول الثاين، الذي ورد يف ال�سورتني 

تاأكيد  الإلهي  القول  هذا  املعنى؟ يف  على  ويدل  يكفي  ومرمي  عمران  اآل  يف 

بالطرق  اإل  ب�سر  اأي  امل��راأة  اأن مي�س  يجوز  ل  اأن��ه  وج��ل  ج��ازم من اهلل عز 

ال�سرعية احلالل التي �سرعها اهلل عز وجل. 

اهلل  �سنة  على  زوجها  اإل  مي�سها  ل  الطاهرة  ال�سريفة  احل��رة  ف��امل��راأة 

ور�سوله، وهي ل ت�سمح باأن مي�سها اإن�سان غريه، وفيما عدا ذلك فاإن املراأة 

تخ�سى اأن تدخل يف اأو�ساف اأخرى ل تت�سف بها املراأة احلرة الطاهرة. ويف 

الن�ساء  بيعة  يقيًنا على ذلك؛ ففي حديث  ال�سريفة ما يدل  النبوية  ال�سرية 

�سروط  لهن �سمن  قال  الإ�سالم،  يبايعنه على   [ ر�سول اهلل  اأتني  اللواتي 

البيعة: )واأل يزنني(، فقالت امراأة بده�سة وا�ستغراب: »وهل تزين احلرة 

يار�سول اهلل«؟! كان هذا مفهوم النا�س وعقيدتهم، احلرة ل تزين ول يخطر 

وقد  بثدييها«..  تاأكل  ول  احلرة  »جتوع  العرب  اأمثال  ويف  اأب��ًدا.  هذا  ببالها 

قالت ال�سيدة مرمي هذا بيقني لأنها تخاطب ب�سًرا مثلها، يف ظنها، ولذلك 

دافعت عن نف�سها فقالت:  

لكل مقام مقال.  قالوا:  ينا�سبه، وقدمًيا  يتلفظ يف كل مقام مبا  والإن�سان   

ولعلك اأدركت اأخي القارئ �سبب قوله�ا يف اآية اآل عمران:

اآل  يف  قولها  �سبب  ��ا  اأي�����سً واأدرك����ت  ويف �سورة مرمي     

عمران:              ويف �سورة مرمي قولها    

فلم تذكر كلمة رب، ذلك اأنها يف الآية الأوىل كانت تتحدث مبا�سرة مع ربها 

ويف الأخرى كانت تتحدث مع ر�سول من عند اهلل؟.
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الأخوة يف ا�ستعمال القراآن الكرمي جتمع بني الذكور والإناث، ول تف�سل 

فريًقا على فريق، ول جن�ًسا على اآخر، ول تف�سل اأًخا على اأخت، ول اأخًتا على 

اأخ، يق��ول اهلل ع�ز وج�ل يف �س��ورة احلج���رات الآية الع��ا�سرة:  

                        �سمى اجلماعة الواحدة )اأًخ��ا(؛ لأن الأخوة جمع 

لرْب اأو بطن اأو هما مًعا. اأي من  اأخ. والأخ يف معاجم اللغة َمنرْ جمعك واإياه �سُ

جمعك واإياه �سلب الأب اأو بطن الأم اأو هما مًعا. وقد اعتاد النا�س اأن ي�سموا 

الأخ لالأب والأم �سقيًقا، ومن كان من الأب فقط فهو اأخ لأب، ومن كان لأم 

فقط فهو اأخ لأم، ولكن القراآن الكرمي جعلهم جميًعا اإخوة، بل املوؤمنون كلهم 

اإخوة يف حكم الإ�سالم.

وعندما يقراأ النا�س هذه الآية الكرمية يتمثل لهم معنى واحد ل غري وهو 

اأنهم جميًعا اأخوة يف ميزان اهلل. ويف اآل عمران يقول اهلل عز وجل الآية 103: 

املدينة  جمتمع  ت�سم  هنا  واإخ��وان��ا       

الإ�سالم جمتمًعا  بنعمة  ف�ساروا  متخا�سمني  متناحرين  كانون  الذين  كله، 

متاآلًفا متحاًبا. واملجتمع ل يكون اإل بالبنني والبنات والآباء والأمهات. وكلمة 

)اإخوان( يف القراآن الكرمي ت�سمل اجلميع من اأبناء املجتمع الواحد. ووردت 

كلمة )اأخت( ثماين مرات، ووردت كلمة )اأختني( مرة واحدة، )واأخواتكم( 

اأوردته  الذي  الأخوة  اإىل معنى  واإ�سافة  ثالث مرات، )واأخواتهن( مرتني، 

قوله  ففي  ونظري،  مثيل  اأي  �ساحب،  معنى  واأخ��ت  اأخ  لكلمة  ورد  املعاجم، 

تعاىل يف الآية 48 من الزخرف:      

 اأي من نظريتها ومثيلتها. ويف قوله تعاىل:     

 اأي نظراءهم واأ�سحابهم. ويف قوله تعاىل يف خماطب�ة مرمي عليها ال�سالم 

يف �سورة مري�م الآية 28:      

والعفة  والأدب  وال�سلوك  والأخ��الق  ال�سفات  ه��ارون يف  نظرية  يا   مبعنى: 
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حماولة  ويف  الأخ��رية  الآي��ة  هذه  �سرح  يف  املف�سرون  اأفا�س  وقد  وال�سرف. 

�سرح املعادلة املنبثقة منها، اإذ اإن بني هارون عليه ال�سالم وهو �سقيق �سيدنا 

مو�سى عليه ال�سالم وبني مرمي عليها ال�سالم عدة قرون، فكيف تكون مرمي 

اأخته؟ ولذلك قال املف�سرون: اإن كلمة )اأخت( هنا تعني نظرية هارون، ويف 

كتابه )الدفاع عن القراآن �سد منتقديه( لالأ�ستاذ عبد الرحمن بدوي، ويف 

ال�سفحات 145-180 بحث رائع مف�سل حول هذه الآية الكرمية 

ويف هذا البحث اأورد املوؤلف اآراء امل�ست�سرقني وكثري من الدار�سني حول هذه 

بعد  وانتهى  املختلفة،  الأمم  يف  املتنوعة  والدرا�سات  املواقف  واأورد  الآي��ة، 

»اأيتها  م��ع��ن��اه  عر�س الآراء املتنوعة اإىل اأن قوله تعاىل:       

املنحدرة من �ساللة هارون«. وقد ذكر الأ�ستاذ عبد الرحمن بدوي اأن يهود 

املدينة املنورة وم�سيحييها، ومن تابعهم من اأهل اجلزيرة العربية فهموا هذه 

الآية بهذه ال�سورة. فمن الناحية اللغوية كان ول يزال ا�ستخدام كلمة »اأخ« 

و»اأخت« اأو »يا اأخا« اأو »يا اأخت« متبوعة با�سم القبيلة والقوم والن�سب يحمل 

اأو الن�سب، وقد لحظ الطربي والعديد  اأو القوم  معنى املنحدر من القبيلة 

من مف�سري القراآن هذا الأمر واأعطوا له الكثري من الأمثلة، وبناء على هذا 

فاإن هذه الآية الكرمية مل ترث يف عهد النبي ] اأية م�سكلة، فقد كان هذا 

املعنى �سائًعا عند العرب ولذلك مل يلفت هذا القول انتباههم.

 ونريد اأن نقول يف هذا ال�سياق: اإن كلمة اأخ وكلمة اأخت مل ت�سكل لدى 

اإن�سان اإح�سا�ًسا بتميز جن�س على اآخر، بل دمج القراآن بينهما يف كلمة  اأي 

اأخوات كما مر قبل قليل، انظر يف قوله تعاىل يف الآية 24 من �سورة التوبة: 

جمعت  ف��ك��م��ا                

كلمة »اأبناوؤكم« بني البنني والبنات، كذلك جمعت كلمة »اإخوانكم« بني الإخوة 

والأخ��وات، ومن يتدبر اآيات القراآن يجد ترتيب ال�سخو�س يف القراآن الكرمي 

ترتيًبا يتفق واأ�سواق النف�س الإن�سانية وفطرتها ال�سليمة، فانظر يف الآية ال�سابقة 

كيف تقدم الآباء ثم الأبناء ثم الإخوة ثم الأزواج ثم الع�سرية، ول ي�ستطيع اأحد 
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ُحّرمات على املرء يقول  اأن مياري يف ذلك. ويف اآية �سورة الن�ساء فيما يتعلق باملرْ

اهلل عز وجل يف الآية 23: 

تاأتي الأخوات        فانظر كيف 

بعد الأمهات والبنات، فالأم اأول ثم البنت، ثم الأخت، ثم العمة، ثم اخلالة.. 

واإن ورود هذه ال�سخو�س يف القراآن الكرمي تكرمي لهن، واإعالء ل�ساأنهن؛ لأن 

املرء،  واأثر يف حياة  لها وجود  والأخت كل منهن كيان م�ستقل  والبنت  الأم 

وبالتاأكيد لكل منهن حقوق على املرء ينبغي له اأن يقوم بها، ومن اأجل ذلك 

التي  الوثيق بني الأ�سر  التي تقوم بالربط  اأقام الإ�سالم �سرح �سلة الرحم 

الأخ  �سلة  تقطع  ل  حتى  والن�سب،  امل�ساهرة  برباط  ببع�س  بع�سها  يرتبط 

�سرعية  حقوًقا  لهن  جعل  وقد  واأخواته،  ببناته  عام  ب�سكل  املرء  اأو  باأخته، 

وحقوًقا يف �سلة الرحم.

اأن اأطلع ذات يوم على درا�سة علمية جادة تقارن بني �سلة  واإين لأرجو 

اأث��ر ذل��ك يف جمالت  ] وتبنّي  النبي  واأح��ادي��ث  ال��ق��راآن  اآي��ات  الرحم يف 

احلياة. اإن �سلة الرحم موؤ�س�سة قراآنية تقف وراء فر�س املرياث باأن�سبائه 

ال�سرعية. ولعل )الأخت( هي امل�سار اإليه الأول يف ميدان �سلة الرحم، بعد 

ال�سورة  لهذه  اأجد  ول  املرياث،  كاملة يف  والبنت حقوقهما  الأم  اأخذت  اأن 

احلياة  �سفحات  يف  �سحيًحا  انعكا�ًسا  الكرمي  ال��ق��راآن  اآي��ات  يف  ال�سامية 

وبع�س  واأخواتهم،  بناتهم  حقوق  يف  النا�س  يق�سر  ما  فكثرًيا  الجتماعية، 

كل  من  والدين  الدين،  اأحكام  اإىل  ذلك  ين�سب  الُكّتاب  بع�س  اأو  الدار�سني 

ذلك براء، ولكن اأكرث النا�س ل يعلمون.
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لطاملا حدقت يف هذه الكلمة العجيبة يف ال�سياق القراآين املعجز، كلمة 

)يرتب�سن( التي تكاد اأن تكون �سورة كا�سفة عن اأعماق نف�س املراأة املطلقة 

على  ينتظر  معناها  )يرتب�س(  وكلمة  زوجها.  عنها  يتوفى  التي  امل��راأة  اأو 

اأحّر من اجلمر، ينتظر بكثري من التحفز والت�سفي وال�ستعجال، ينتظر اأن 

تنق�سي ال�سهور والأيام يف ملح الب�سر، واملطلقة – غالبا– تكون غري اآ�سفة 

على حياة ما�سية مع زوجها مل يكتب لها النجاح، ولذلك فهي تنتظر عدتها 

اأن تنتهي لكي تبداأ حياتها من جديد، ع�سى اأن تكون احلياة اجلديدة اأ�سعد 

حًظا..

قروء  فثالثة  منه،  والطهر  احلي�س  وهو  ء،  ُقررْ )قروء( هي جمع  وكلمة 

معناه اأن حتي�س املراأة ثم تطهر من حي�سها، ثم حتي�س مرة ثانية وتطهر، 

ثم حتي�س مرة ثالثة، عندئذ يتاأكد من اأنها غري حامل من زوجها، وبعد ذلك 

كله يحق لها اأن تتزوج ول يكون عند ذلك احتمال اختالط الأن�ساب، فيما لو 

حملت من زوج جديد. وقد يقول امروؤ: اإن املراأة تتاأكد من اأنها حامل اأو غري 

حامل منذ ال�سهر الأول لطالقها، ونقول: اإن ذلك ل يكون مع كل امراأة ومع 

كل حالة، فاإن بع�س الن�ساء قد ي�سنب بال�ستحا�سة وهي انت�سار احلي�س يف 

فرتات غري منتظمة، وغري متقطعة، وعند ذلك يختلط على املراأة الأمر بني 

الطهر واحلي�س، ولذلك ا�سرتط القراآن الكرمي الطهر بعد احلي�س ثالث 

ا اأن هذه هي  مرات حتى يتاأكد الأمر عند كل الن�ساء. ويدل على ذلك اأي�سً

عدة املراأة املطلقة عندما تكون يف �سن ال�سباب اأو ال�سن التي ميكن للمراأة 

اأن حتمل فيها وت�سع.

اأنها مل حت�س بعد فقد  اأو  يئ�ست من املحي�س،  املراأة قد  اإذا كانت  اأما 

ا�سرتط القراآن الكرمي اأن تنق�سي ثالثة �سهور على طالقها، قال تعاىل يف 

�سورة الط�الق: 

     وللقارئ الكرمي اأن يتاأمل يف هذا ال�سياق القراآين ويوازن بني عدتني 
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للمراأة التي يئ�ست من املحي�س، اأو ال�سغرية التي مل حت�س بعد، تلك قال اإن 

عدتها ثالثة قروء، وهذه قال اإن عدتها ثالثة اأ�سهر، وفرق دقيق بني الأمرين 

الآية كلمات تك�سف عن  اإن يف  القراآين، ثم  عند تدقيق النظر يف الرتكيب 

اأغوار النف�س الإن�سانية عند املراأة، منها كلمة )يئ�سن( فهي تدل على فرتة 

اأن  تودعها املراأة وهي يف غاية الأ�سف واحل�سرة. فما من امراأة ترغب يف 

تودع حياة اخل�سوبة وال�سباب والإجناب اإىل حياة اخلمول والهرم والياأ�س، 

تلك �سهادة �سادقة على كرب املراأة وتقدمها نحو العجز، وهي لعمري اأق�سى 

ر فيها  �سهادة واأمّرها على نف�س املراأة، هي ال�سهادة التي تتمنى املراأة اأن تزوِّ

وتخالف فيها احلقيقة ولكن قدرة اهلل عز وجل 

            جعل يف ج�سد امل��راأة �ساهًدا عليها ل يكذب، ول 

اأن  املراأة  املحي�س، فمهما حاولت  الياأ�س من  يناق�س، ذلكم هو  ول  يتخلف 

تقول، اأو اأن تتزين اأو اأن متثل فاإن هذا ال�ساهد ل يكذب، وهو ال�ساهد الذي 

اأن الأمر قد انتهى، ولذلك فاإنهن معا�سر الن�ساء  يهتف باملراأة من داخلها 

)يئ�سن من املحي�س( ويا لها من كلمة دالة يف موقعها هذا الذي ل تغني فيه 

دليل على جواز خطبة  فاإنها  اأما هوؤلء )الالئي مل يح�سن(  كلمة غريها، 

املراأة وزواجها قبل احلي�س، وبخا�سة اإذا كانت املراأة ذات ج�سد نا�سج تام، 

وهذا ميكن اأن يكون كثرًيا يف بع�س املناطق، ويف كثري من اأمناط ال�سعوب 

الإن�سانية، كما اأنه َح�سٌّ على الزواج املبكر الذي يع�سم ال�سباب والن�ساء من 

كثري من م�ساكل الزلل والنحراف.
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�سورة املائدة من اآخر �سور القراآن الكرمي نزول، اأي اأن ما نزل فيها من 

اإن  اإذ  احلنيف،  الإ�سالمي  الدين  ثوابت  من  يعد  وفرائ�س  وقواعد  اأحكام 

الدين اكتمل عند نهاية الفرتة النبوية، ويف هذه ال�سورة نف�سه�ا )الآية رقم 

3( نزل قوله تعاىل: 

   

الكرمية، يقول فيها عز  ال�سورة  38 من هذه  رقم  الآي��ة  تعاىل يف  يقول 

وجل: 

      فهذا احلد – اإذن– يف قطع يد ال�سارق وال�سارقة هو حد ثابت قطعي، 

وفر�س دائم يف دين اهلل. ولقد يرتاع بع�س النا�س، وبخا�سة من مل يدر�س 

الإ�سالم ويفقه اأحكامه، من هذا احلد القا�سي. ولقد ظن بع�س الدار�سني 

من غري امل�سلمني اأن املجتمع الإ�سالمي �سوف يكون بهذا احلد جمتمًعا من 

لقمة  النا�س  ي�ستجدون  �سدورهم،  على  �سواعدهم  يعلقون  ممن  املعوقني، 

اإىل  املرء  ولو نظر  الأمر.  اإىل  ب�سيطة  لعمري نظرة �سطحية  العي�س. وهذه 

الإ�سالم ديًنا متكامال، نافًذا يف �سوؤون احلياة كلها، لعلم اأن هذا الأمر هو 

الأمن والطماأنينة  اإر�ساء قواعد  واأثًرا يف  بالنا�س،  اأ�سد الأحكام رحمة  من 

واليقني وال�سالم يف حياتهم.

اإن حد ال�سرقة حد من حدود اهلل التي اأمرنا �سبحانه وتعاىل األ ن�سيعها 

] باهلل لو اأن فاطمة بنت حممد  اأو نعتدي عليها. ولقد اأق�سم ر�سول اهلل 

يفرق  ل  باإقامة احلدود، وحتى  النا�س  يتهاون  ل  يدها؛ حتى  لقطع  �سرقت 

النا�س، عند اإقامة احلدود، بني �سغري وكبري وغني وفقري، وحاكم وحمكوم. 

والذي يقراأ تاريخ امل�سلمني، ويطلع على �سورة احلياة يف الع�سر النبوي، ويف 

اأن هذا احلد مل يكد ينفذ يف  �سدر الإ�سالم، ويف خالفة الرا�سدين، يجد 

اإن�سان على الرغم من الت�سديد واحلر�س على اإقامة احلدود، ذلك اأن وعي 

امل�سلم بدينه، ويقينه من اأن اخلليفة امل�سلم ل بد له اأن يقيم �سرع اهلل وينفذ 
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حدوده، مينعه من العتداء على حد من حدود اهلل. ولك اأن تت�سور جمتمًعا 

اإ�سالميًّا يكون اأفراده جميًعا على يقني من اأن حد ال�سرقة، وهو قطع اليد، 

�سوف ينفذ يف اأي امرئ يعتدي على حدود اهلل، وعلى اأموال النا�س، اأيا كان 

مركزه الجتماعي اأو ال�سيا�سي؛ اإن هذا املجتمع الآمن املطمئن اخلايل من 

ال�سرقات، البعيد عن اإقامة حد ال�سرقة لعدم وجود ال�سارق اأو ال�سارقة التي 

يقام عليها احلد، قد كان يف حياة امل�سلمني حقيقة واقعة حيًنا من الدهر، 

واإن هذا املجتمع امل�سلم ميكن اأن يكون مرة اأخرى واأن يكون دائًما لو اأن اأويل 

الأمر اأقاموا حدود اهلل وفق �سرع اهلل.

اإن اإقامة احلد مرة واحدة، مينع ال�سرقة �سنني عددا، ويتيح للتاجر مثال 

اأن يذهب اإىل امل�سجد، اأو اأي مكان اآخر دون اأن يغلق باب دكانه، ذلك اأن قلوب 

دائًما بني حالتني:  واملرء  اأو راهبة من حدود اهلل.  بالإميان،  النا�س عامرة 

حالة الرغبة والرهبة، الرغبة يف طاعة اهلل والرهبة من ع�سيان اهلل ونيل 

عقابه، ثم اإن قطع يد ال�سارق – اإن ح�سل– يجعل من هذا املحدود حار�ًسا 

بعد ذلك على دين اهلل، و�ساهًدا على عدل اهلل عز وجل؛ لأن ال�سارق الذي 

يتجاوز كل الت�سهيالت التي قدمها له الدين واإمام امل�سلمني من توفري العمل، 

اأو التجاوز عن الذنب اإن كان املرء عند ارتكاب ال�سرقة بحاجة اإىل املال، اإن 

هذا ال�سارق ي�ستحق العقاب لأنه �سرق دومنا اأي �سبب يدعوه اإىل ذلك، ولعل 

كل فرد يرتدع عندما يرى اأن حكم اهلل عز وجل كان عدل فيه، واإقامة احلد عند 

ذلك حتقيق للحياة الكرمية التي و�سفها اهلل عز وجل 

  

فاإذا نظرنا بعد ذلك يف اأ�سرار البيان الإلهي يف هذه الآية الكرمية جند 

تقدمي  اإىل  اأول  انظر  القراآن،  الإعجاز يف  �سواهد  �سواهد عديدة من  فيها 

املراأة  اأن  على  دللة  من  فيها  ما  وتدبر  )ال�سارقة(  على  )ال�سارق(  كلمة 

تابعة يف هذه اجلرمية للرجل، واأن الرجل له الدور الأول يف عملية ال�سرقة 

والتخطيط لها؛ لأن ال�سرقة حتتاج اإىل جراأة وقوة وتدبري، قد يكون الرجل 
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اأقدر على ذلك من املراأة، يف مقابل ذلك جند اأن كلمة )الزانية( تقدمت 

على )الزاين( يف اآية اأخرى تتحدث عن هذه اجلرمية وهذه الفاح�سة، والآية 

هي قوله تعاىل يف �سورة النور )2(: 

اأن كل فاح�سة تتم         واأح�سب اأن كل القراء يوافقون معي على 

بني امراأة ورجل، ما كان لها اأن تكون لو اأن املراأة كانت حا�سمة يف ردها اأو 

رف�سها. اإنني اأعتقد، وقد يعتقد معي معظم القراء، اأن اأي رجل يف الدنيا 

ل ي�ستطيع اأن ينال من امراأة �سيًئا اإذا كانت هي ل تريد ذلك، ولذلك �سمى 

النا�س ذلك، يف حال ح�سوله، اغت�ساًبا..

اإن�سان  اأي  ي�ستطيع  ل  ب�سخ�سيتها  املعتزة  العفيفة  ال�سريفة  امل��راأة  اإن 

اأيا كان اأن ينظر اإليها نظرة �سريرة، اأو ينال منها اأو من ِعر�سها، اأما اإذا 

اأح�س الرجل خ�سوًعا بالقول اأو بالنظرة اأو باحلركة من املراأة فاإنه يت�سجع 

ويتمادى وي�سري يف طريق الغواية حتى نهايتها، قال اهلل عز وجل يف �سورة 

الأحزاب الآية )32(:                 واخل�سوع 

خ�سوع  باإمكانية  الرجل  ِعر  ُي�سرْ مبا  للرجل  امل��راأة  قول  يت�سم  اأن  هو  بالقول 

املراأة له، وموافقتها على جماراته يف اأطماعه و�سروره، ومن هنا كان تقدمي 

ال�سرقة فقد تقدم )ال�سارق( على  اأما يف  كلمة )الزانية( على )الزاين(، 

هذا  يف  البيان  �سمو  يف  مي��اري  القراء  من  اأح��ًدا  اأن  اأظ��ن  وما  )ال�سارقة( 

الأمر..

ثم انظر ثانًيا يف قوله تعاىل يف الآية نف�سها:         ولعلك 

تت�ساءل مثلي عن �سبب قطع اليد دون غريها من الأع�ساء، وعن دللة ذلك، 

التي  هي  ال�سرقة،  اآل��ة  هي  اليد  اأن  ذلك  احلكمة يف  وج��وه  بع�س  من  ولعل 

متتد اإىل ما حرم اهلل عليها، فاليد التي متتد على حرمات اهلل تقطع حتى 

ل تعود ثانية اإىل ذلك، وقطع اليد حكم عدل من اهلل عز وجل، فاملال الذي 

نق�س بال�سرقة يجب اأن يقابله نق�س يف ج�سم الإن�سان الذي �سرق، نق�س 
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بنق�س، ثم اإن يف الأمر دللة اأعمق من ذلك، فاملرء الذي ي�سري يف ال�سوارع 

مقطوع اليد، فكاأنه معرو�س على املالأ دائًما بجنايته وهو �ساهد دائم على 

فعلته النكراء، فكاأنه رادع م�ستمر ملن يفكر يف ال�سرقة. ولعل اهلل عز وجل 

اأراد وهو يعاقبه اأن يطّهره من ذنبه، واأن يجعله عربة لغريه، ومن يدري فلعل 

يف هذا العتبار توبة للرجل، وثواًبا له؛ لأن الذي ي�سبب توبة املرء اأو يكون 

�سبًبا يف ردع الآخرين ل بد اأن اهلل عز وجل يجزيه عن ذلك جزاء ح�سًنا، 

ومن هنا �سار احلد، الذي يظن النا�س اأنه عقوبة، يف النهاية م�سدر خري، 

وزاجًرا عن �سر، واأود اأن اأذكر -مرة اأخرى- اأن هذا املنظر، اأي منظر رجل 

مقطوع اليد ب�سبب اإقامة  احلد عليه، قد ل مير يف ال�سنوات الطوال �سوى 

مرة واحدة؛ لأن اإقامة احلد مرة واحدة متنع ال�سر �سنوات عديدة، لأن اهلل 

عز وجل اأخربنا باأن يف اإقامة الق�سا�س حياة و�سعادة للمجتمع.

وانظ��ر اإىل ق��وله تعاىل     وكلم�ة )ك�سب��ا( هن��ا تفيد 

اقرتاف فعل ال�سر، ومنه ال�سرقة، واجلزاء من جن�س العمل. واحلق اأن هذه 

على  دليال  القراآن  يف  غالًبا  تاأتي  منها(،  ي�ستق  وما  )ك�سب  اللغوية  امل��ادة 

اقرتاف فعل ال�سر، وهو عك�س ما يظنه النا�س؛ فهي يف عرف النا�س دليل 

على الك�سب والربح، وهي يف الق�راآن لي�ست كذلك، انظ��ر يف ق���وله تع���ال�ى:  

              وق����وله تع��اىل:  

               وقوله جل وعال:   

وقوله عز من قائل:       

واآيات كثرية غريها. ولعل يف هذا حتذيًرا من اأن ما يظنونه ك�سًبا   

يف حياتهم الدنيا اإمنا يجب اأن يحذروا منه واأن يحاكموه وفق �سرع اهلل، فاإن 

كل عمل وكل مال يحرزه الإن�سان اإن مل يكن وفق �سرع اهلل، واإن مل يكن يف 

حدود ر�سا اهلل عز وجل وطاعته، فاإمنا هو عمل غري �سالح، واإمنا هو مال 

غري حالل؛ لأنه ورد من طرق غري �سرعية.

اأي )تنكيال( من اهلل، فاهلل عز  وانظر يف قوله تعاىل:        
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انتهكت  اإذا  يغ�سب  وجل  عز  واهلل  لدينه،  وينت�سر  لعبادة،  ينت�سر  وجل 

حرماته، واخرتقت حدوده؛ لأن حرمات اهلل وحدوده هي التي ت�سكل املجتمع 

على  اعتداء  هو  اإمنا  وراحته  املجتمع  اأمن  على  اعتداء  وكل  الآم��ن،  امل�سلم 

اهلل عز وجل ودينه، واهلل ل يقبل الظلم، بل ينت�سر للمظلوم، ويفر�س من 

التوبة  اأبواب  اإىل �سوابه، ولذلك يفتح  الت�سريعات ما يطهر الظامل ويعيده 

يف  نحن  اللتني  الآيتني  هاتني  من  الثاني�ة  الآي��ة  يف  تالحظ  كما  واملغفرة. 

ظاللهم�ا، ثم انظ�ر اإىل ق�وله تع�اىل يف فا�س�لة الآية الأوىل منهما:  

          وهذه الفا�سلة منا�سبة لن�س الآي��ة وعقوبة ال�سرقة، وقطع 

اليد، فاهلل عز وجل عزيز يف انتقامه اأي قوي، وهو �سبحانه حكيم يف اأوامره 

عقوبة  ولكن  العزيز،  القوي  اهلل  اإل  العقوبات  فر�س  ي�ستطيع  ول  و�سرعه، 

الآية  تعال�ى يف  قال  ولذلك  ب�سائر رحم�ة اهلل،  دائًما حتمل يف طياتها  اهلل 

التالية: 

  فانظر كيف اختتمت الآية التي حتمل الرحمة والتوبة ب�سفات اهلل 

عز وجل التي حتمل الرحمة واملغفرة        ويف الآية الأوىل 

كانت الفا�سلة           وهذا يف احلقيقة اإعجاز القراآن، متا�سك 

الآيات وترابطها وو�سع كل كلمة يف مكانها، ولو اأن كلمة و�سعت مكان اأخرى 

لختل ال�سياق و�ساع املعنى.

فق�ال:                                      الأوىل  الآي����ة  ي��ق�����راأ  وه���و  م���رة  ذات  اأخ��ط�����اأ  ق��ارًئ��ا  اأن  ي���روى 

نكال من اهلل واهلل  مِبا ك�سبا  اأيديهما جزاء  وال�سارقة فاقطعوا  {وال�سارق 

غفوًرا  يكون  اأن  للرحمن  ينبغي  »ما  فقال:  اأعرابي  ف�سمعه  رحيم}،  غفور 

اإىل خطئه فعدل من قراءته وقال:  القارئ  فانتبه  املو�سع«،  رحيًما يف هذا 

الكرمي: اإذ يقول يف و�سف كتابه  العظيم   »واهلل عزيز حكيم«. و�سدق اهلل 
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تبني لنا يف املقالت ال�سابقة كلها اأن القراآن الكرمي حتدث عن الرجل 

ول  يغني  ل  مًعا،  احلياة  ي�سنعان  متكامالن  عن�سران  اأنهما  على  وامل��راأة 

القراآن  اآيات  كانت  التكامل  هذا  ظل  يف  واأنه  الآخر،  عن  اأحدهما  ي�ستغني 

الكرمي تتحدث عنهما يف حكم واحد اإذا كان الأمر يتعلق بكل منهما ب�سورة 

متكافئة ل ميتاز اأحدهما فيها عن الآخر. فهما اأولد مت�ساوون )يو�سيكم اهلل 

يف اأولدكم( وهما )الرجل واملراأة( اأو )الذكر والأنثى(، لهما حق الرعاية 

والر�ساعة والرتبية والتن�سئة والتعليم والإنفاق، ل ميتاز اأحدهما عن الآخر. 

واإنك لو راجعت اآيات القراآن الكرمي فيما قررته من حقوق لالأبناء ملا وجدت 

متييًزا يذكر بني ما يجب اأن يقدم للذكر، وما يجب اأن يقدم لالأنثى.

الآيات من واجبات على كل منهما، ملا وجدنا  اأنا راجعنا ما قررته  ولو 

فرًقا يذكر بني �سرورة ما يجب اأن يقدمه كل منهما من واجبات لبناء حياته 

ثابتة  حقائق  ت�سبح  والأحكام  املبادئ  اأن  املعروف  ومن  واأمته.  وجمتمعه 

وقواعد را�سخة اإذا داأب املجتمع على تنفيذها وحتقيقها. والإ�سالم العظيم 

ل فيه القول، �سواء يف اآيات  مل يرتك �سيًئا من اأ�س�س احلياة الإ�سالمية اإل ف�سّ

القراآن الكرمي اأو يف ال�سنة النبوية ال�سريفة، ومن املعلوم اأنه ما دام الإن�سان 

م�ستعًدا  يكون  اأن  بد  ل  فاإنه  دينه،  من  ي�ستمدها  وقواعد  لقوانني  يخ�سع 

لتحمل نتائج عمله يف الثواب والعقاب على حد �سواء. فالقراآن الكرمي عندما 

عقاب  بنيَّ  وعندما  به،  وجل  عز  اهلل  اأم��ره  مبا  قام  اإذا  الإن�سان  ثواب  بنّي 

الإن�سان اإذا ق�سر فيما اأمره اهلل عز وجل به، واإذا اقرتف �سيًئا نهاه اهلل عز 

وجل عنه، مل يفرق القراآن الكرمي بني الرجل واملراأة يف ا�ستحقاق الثواب اأو 

العقاب، ففي ميدان الأجر والثواب يقول اهلل عز وجل: 

ويق����ول   ،)30 )ال��ك��ه��ف:       

تعاىل:       

35 من �سورة الأح��زاب، وهي  7(، ويقول تعاىل يف الآي��ة        )فاطر: 

اآية لفتة للنظر، اأكتفي بها للتدليل على اأن الثواب للرجال والن�ساء واحد، 
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لميت���از اأح��دهم�ا في��ه ع��ن الآخ��ر اإل بعم�له، يق�ول تع��اىل: 

  

             اإذن فلي�س هناك عمل 

اأو عبادة اأو �سفة ميكن اأن يقوم بها الرجل دون املراأة، واإمنا ميتاز اأي منهما 

اآيات  ت�ستثِن  العقاب، فلم  الأمر يف جمال  العمل. وكذلك  بكيف يقوم بهذا 

اأيديهما،  تقطع  وال�سارقة  فال�سارق  به،  يقوم  عقاب  من  اأحدهما  القراآن 

يجلدان،  والزانية  والزاين 

               )الفتح: 6(.

هذا هو دين اهلل عز وجل؛ يحكم بالعدل، يكافئ املح�سن، ويعاقب امل�سيء 

امل��راأة، فيخ�سونها  ي�ستقوون على  الزمان  النا�س يف هذا  بال  اأيا كان، فما 

بالعقاب والعذاب والقتل اإذا اقرتفت منكًرا ويرتكون الرجل ي�سرح وميرح، بل 

رمبا يفتخر بجرميته دون عقاب اأو �سوؤال، فيما ي�سميه عامة النا�س بجرائم 

اأكرث عن فتيات و�سيدات يقتلن بالرحمة  ن�سمع كثرًيا، ونقراأ  اإننا  ال�سرف! 

ا من العار، ومل ن�سمع اأو نقراأ عن رجال قتلوا اأو طلبوا للمحاكمة فيما  تخل�سً

اقرتفوه.

اإن حدود اهلل عز وجل مل ت�سّرع لكي تنفذ على الن�ساء فقط، واإن حدود 

اهلل عز وجل وا�سحة يف كل الأمور التي �سرعها اهلل، فحدود القتل، و�سرب 

كلها  الزحف،  يوم  والتويل  واملي�سر،  املح�سنات،  وق��ذف  والزنا،  اخلمر، 

مقررة معروفة، وما اأظن اأنه دار يف خلد اأي من ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم 

اأو التابعني، اأو اخللفاء الرا�سدين اأو الق�ساة العدول يف التاريخ الإ�سالمي اأن 

يقيموا احلد على اأحد الطرفني، وهو الطرف الأ�سعف، واأن يرتكوا الطرف 

ا طليًقا، ل ي�ساأل عن ذنبه. اإن العفة وال�سرف �سفتان يت�سف بهما  الآخر حرًّ

الرجل واملراأة كالهما، وما اأظن عاقال يقول اإن املراأة التي تقرتف الفاح�سة 
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�سريف  هو  اجلرمية  ي�ساركها  ال��ذي  الرجل  اأن  حني  على  �سيئة  ام��راأة  هي 

م�سوؤولية  والعفة  ال�سرف  اأن  يعرف  وكلنا  يقول ذلك  اأحًدا  اأظن  ما  عفيف، 

الرجل رمبا اأكرث من املراأة، لأن املراأة غالًبا ت�سلك ال�سلوك الذي تتمكن منه 

وفق طبيعة حياتها مع الرجل، فاإن عف عفت، واإن ف�سق ف�سقت.. والر�سول 

عليه ال�سالة وال�سالم يقول: »عفوا تعف ن�ساوؤكم«.

يف  وجل  عز  اهلل  �سرع  يحّكم  اأي  العقيدة  بهذه  ياأخذ  الذي  املجتمع  اإن 

اأحكامه، ي�سري نحو الهداية والعدالة وتقل فيه فر�س النحراف واجلرمية، 

ولو علم الرجال والن�ساء اأن اأي جرمية من جرائم العتداء على الأعرا�س 

�سيعاقب عليها الرجال والن�ساء على حد �سواء، فاإن مثل هذه اجلرائم �سوف 

تقل تدريجيًّا حتى تكاد تنعدم، اأما معاقبة املراأة دون الرجل، فاإن ذلك فتٌح 

فيه  وجل  عز  اهلل  �سرع  اأن حتكيم  وبدهيٌّ  على م�سراعيه،  لباب اجلرمية 

اإقامة حدود  ولكن  فيه.  القول  اإفا�سة  ولي�س هنا جمال  فيه،  ما  من اخلري 

اهلل عز وجل – يف التحليل الأخري– هي العالج الفعال ملا يقع فيه النا�س 

األ يعالج اخلطاأ باخلطاأ،  اأحرى  يف حلظات ال�سعف واجلهل واخلطاأ، وما 

بل يعالج اخلطاأ باحلكمة وال�سواب، واآيات اهلل عز وجل تهيب بنا اأنرْ اأيها 

النا�س:  
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والآن ن�سل اإىل الربهان القراآين ال�ساطع على تكامل العالقة بني الرجال 

والن�ساء، من خالل التدبر الدقيق الواعي لآيات القراآن الكرمي. وقد كانت 

اآية القوامة، التي اأثارت بع�س النا�س، هي الآية رقم 34 من �سورة الن�ساء، 

وفيها يقول اهلل عز وجل: 

املراأة،  على  الرجل  قوامة  مو�سوع  الدار�سون يف  يبحث  وعندما     

الآية..  من  اجل��زء  هذا  اأو  امل��ع��دودات،  الكلمات  هذه  يتجاوزون  ل  نراهم 

وليتهم على الأقل نظروا يف الآية الكرمية كاملة، ولكن الذي مل ينظروا فيه 

 32 اأي الآية  اللتان ت�سبقان هذه الآية الكرمية،  قط، هو الآيتان الكرميتان 

و33 من هذه ال�سورة، واإين اأرى اأن درا�سة هذا املو�سوع املهم يبداأ من قوله 

ع��ز وج����ل: 

هذه  عليها  تقوم  التي  القاعدة  ت�سكل  الكرمية  الآي��ة  هذه  اإن        

النظرية الأ�سا�سية يف املفهوم الإ�سالمي، نظرية العالقة بني الرجل واملراأة، 

وه����ذا  يق�ول اهلل ع��ز وج��ل:        

اأو ما  األ يتمنى ما كان يف يد غريه  نهي ملزم من اهلل عز وجل لكل امرئ 

كان عند غريه مما اخت�سه اهلل عز وجل به، اأو ف�سله به على غريه. ولي�س 

من هدف هذه املقالت املوجزة اأن تف�سل القول فيما ف�سر به العلماء هذه 

تاأخذ  اأن  تريد  هي  اإمنا  تتمنوا«،  »ول  تعاىل  قوله  وبخا�سة  الكرمية،  الآي��ة 

اأما مفهوم  القراآن.  وامل��راأة يف ميزان  الرجل  يت�سل مب�ساألة  ما  الآيات  من 

الأقوال  واأدل��ة  هو غري جائز،  وما  هو جائز  وما  ال�سرعي،  وحكمه  التمني، 

كلها، فاإن ذلك مف�سل يف كتب الفقه وكتب التف�سري، ولكنا نقول هنا: »اإن 

العلماء اأجازوا متني اخلري واأفعال الرب والرغبة فيها لرفع منزلتها وكرامة 

اأهلها، دون اأن يكون من اأمنياتهم الإ�ساءة اإىل الآخرين اأو احلر�س على زوال 

النعمة عنهم. اإن هذا يكون من قبيل احل�سد املحرم يف الإ�سالم، الذي يعد 

مرنا اأن جنتنبها، ولذلك يقول اهلل عز وجل: 
ُ
من املوبقات التي اأ
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النا�س  اأن           وه��ذا توكيد من اهلل عز وج��ل 

ا، ولكن اأرجو اأن ينتبه الأخوة القراء باهتمام �سديد اإىل  ل بع�سهم بع�سً �سُ َيفرْ

هذه الكلمة ال�سغرية »به« اإن هذا اجلار واملجرور، اأو اإن �سبه اجلملة هذا 

كما ي�سميه النحاة هو اأهم كلمة يف هذه الآية الكرمية. اإن هذا القيد »به« 

يدل دللة قاطعة على اأن التف�سيل له اأ�سباب، واأن كل فرد ميكن اأن يف�سل 

اأو هو مهياأ له، واإن هذا القيد )به( يدل دللة  الآخر ب�سيء هو متميز فيه 

وا�سحة على اأن التفا�سل بني النا�س م�ستمر، ودائري، ومتبادل، اأي اأن كل 

اإن�سان ميكن اأن يكون فا�سال غريه، ومف�سول من غريه يف الوقت نف�سه، اأظن 

اأنه ل بد اأن نعيد ق�راءة الآية 

اإن كل اإن�سان منا يرى عند الآخرين اأ�سياء كثرية يتمنى اأن تكون عنده، وهذه 

بع�س  يف  غريه  عليها  ح�سل  كما  الإن�سان  عليها  يح�سل  اأن  ميكن  الأ�سياء 

الأحيان، وميكن اأن تكون اأ�سياء خا�سة بجن�س من النا�س دون اجلن�س الآخر، 

ا اأو عنده اأولد كثريون، اأو  فمن احلالة الأوىل ميكن اأن يكون اإن�ساٌن ما غنيًّ

عنده امراأة جميلة، اأو ميلك �سيارة فارهة، اأو ق�سًرا منيًفا، وميكن اأن تكون 

هذه الأ�سياء اأمنيات عند الآخرين، فيتمنى اأن يكون عنده مثلها. ويف احلالة 

كل جن�س  اأنثى. ويف  يكون  اأن  الإن�سان رجال وميكن  يكون  اأن  الثانية ميكن 

ميكن اأن يكون ذا �سفات متعددة، والنا�س يتفاوتون، ويتمنون الأماين. 

اإن كل ذلك يكون ولكن اهلل عز وجل ينهانا اأن نتمنى ما لي�س لنا. ويح�سن 

هنا اأن نذّكر بدللة كلمة )متّنى( يف اللغة، ومقابلتها لكلمة )رجا(؛ فالتمني 

هو طلب ما ي�ستحيل حتققه، اأو يبعد جًدا احل�سول عليه، واأداته ليت، كاأن 

يتمنى ال�سيخ العودة اإىل ال�سباب، ويتمنى امروؤ اأن يكون عنده مال قارون. 

واأما الرجاء فهو طلب ما ميكن حتققه ويكون قريًبا �سهل املنال، كاأنرْ يرجو 

يرجو  اأو  جتارته،  يف  التوفيق  تاجر  يرجو  اأو  المتحان،  يف  النجاح  طالٌب 

اأن  للرجل  فلي�س  وعليه  النار.  من  والنجاة  واملغفرة  العفو  ربه  من  الإن�سان 

يتمنى ما اأعطاه اهلل عز وجل للمراأة، ولي�س للمراأة اأن تتمنى ما اأعطاه اهلل 
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عز وجل للرجل، فاإن ذلك لن يتحقق، لن يكون الرجل اإل رجال كما اأراده 

اهلل، ولن تكون املراأة اإل امراأة كما اأرادها اهلل.

ولكن اهلل يعلمنا اأنه جل �ساأنه جعل يف كل فرد ما يف�سل به غريه؛ فلي�س 

التفا�سل حمكوًما لأنا�س دون اأنا�س، ولي�س الف�سل مقرًرا لفرد دون اآخر، بل 

الف�سل متاح لكل اإن�سان، والف�سل بيد اهلل يوؤتيه من ي�ساء، والإن�سان يكون 

باملال  اأف�سل منه  يكون  اأن  بالعلم مثال، ولكن غريه ميكن  اأف�سل من غريه 

مثال اأو بال�سحة، اأو باخلربة وما اإىل ذلك. ولذلك اأوؤكد على دللة »به« يف 

به يف�سل غريه، وهذا يدل على  �سبًبا  اإن لكل فرد منا  الكرمية،  الآية  هذه 

تفا�سل دائري اأو تفا�سل متبادل، فلي�س امروؤ اأف�سل من غريه اأف�سلية مطلقة 

اأو اأف�سلية ثابتة، بل اإن الأف�سلية متبادلة. واإنني اأ�سعر عندما اأقراأ هذه الآية 

الكرمية اأن النا�س يدور بع�سهم حول بع�س يف اأ�سطوانة دائرية، فمرًة يكون 

اأحدهم يف الأعلى، ومرة يف الأ�سفل، فلي�س اأحد اأف�سل من غريه دوًما ول اأحد 

باأقل من غريه مطلًقا، وهذه –اإذن– قاعدة اأ�سا�سية يجب التنبه اإليها عند 

احلديث عن الرجل واملراأة يف ميزان القراآن.

وهذا ن�س قراآين ينبغي اأن يتخذ قاعدة ا�ستثنائية عند التفكري يف مثل 

هذه الأمور الأ�سا�سية يف الفكر الإن�ساين، وهذه اأمور ل تقبل الختالف ولي�س 

اأ�سا�سيان يف كلمة  واملراأة عن�سران  والرجل  والتف�سري.  للتاأويل  فيها جمال 

»بع�سكم« التي وردت يف قوله تعاىل: 

اأ�سياء،  يف  امل��راأة  يف�سل  الكرمية  الآي��ة  هذه  بن�س  اإذن  فالرجل   

واملراأة اإذن بن�س هذه الآية الكرمية تف�سل الرجل يف اأ�سياء. واهلل عز وجل 

ياأمرنا باأن نقتنع مبا ف�سل اهلل به بع�سنا على بع�س، فال نق�سي العمر يف 

والتميز  الف�سل  اأ�سباب  من  امرئ  لكل  اهلل  اأعطاه  ما  على  وحت�سر  تاأ�سف 

والخت�سا�س.
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ُيخلق الرجل اإذن وُتخلق املراأة، كل منهما على �سورة �ساء اهلل عز وجل 

وج��ل  ع���ز  اهلل  ي��خ��اط��ب  اأن تكون، قال تعاىل:     

وتدبر  الكرمية  الآي��ات  اق��راأ   ،12-6 الآي��ات  النفطار يف  �سورة  الإن�سان يف 

دللتها العميقة 

  اإذن هي م�سيئة اهلل اأن يكون كل من الرجل واملراأة على ال�سورة 

التي خلقا عليها. ول اأدري مِلَ ين�سى النا�س هذه احلقيقة عندما يتحاورون 

يف م�ساألة الرجل واملراأة، ين�سون اأ�سا�س الق�سية ويجادلون يف الفروع، وهو 

جدال لن ي�سل بهم اإىل �سيء حا�سم، حتى لو امتد اإىل �سنوات، اأو ا�سرتك 

فيه �سخ�سيات وهيئات كثرية.

احلقائق  وفق  احلديث  يتفرع  ثم  اأ�سوله،  على  اأم��ر  كل  يقام  اأن  يجب 

وخلق  رج��ال  الرجل  خلق  وج��ل  عز  اهلل  اأن  الثابتة  احلقائق  وم��ن  الثابتة، 

�سواء  املراأة امراأة، وقال لنا:         

يف اأمور اخللق الأ�سا�سية اأم يف اأمور احلياة العامة، وما يت�سل بها من اأحوال 

اجتماعية اأو اقت�سادية اأو نف�سية اأو غري ذلك من �سوؤون الإن�سان يف احلياة. 

يف  البحث  منطلق  تكون  اأن  يجب  الإلهية،  احلقيقة  العامة،  احلقيقة  وهذه 

م�سيئة اهلل  وفق  لكل من اجلن�سني،  وتتلخ�س يف خلق خا�س  امل�ساألة،  هذه 

اأن يكون  واإرادته وقدرته جل �ساأنه، وهذا اخللق اخلا�س ل ينبغي  وحكمته 

بقول ر�سول اهلل  ولعل هذا يذكر  الإن�سان،  اأو العرتا�س من  للتمني  جمال 

]: »اعملوا فكل مي�سر ملا خلق له«.
به  ليقوما ب�سيء حمدد ل يقوم  الرجل واملراأة خملوقان  اأن  وهذا يعني 

اأو ل ُيغني فيه اأحدهما عن الآخر، وهذه ق�سية كبرية �سن�سل اإليها اإن �ساء 

اهلل يف �سياق هذا البحث، ولكننا الآن نقول: اإنه مل يرد يف القراآن الكرمي اأو 

يف احلديث ال�سريف اأميا اإ�سارة ميكن اأن ي�ستدل بها على اأن اأحد اجلن�سني 

خري من الآخر. اإن ال�سفحة يف هذه امل�ساألة بي�ساء، ولو �سار الباحثون بحذر 
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ال�سورة  على  الق�سية  لبحثوا  وجل  عز  اهلل  لآيات  متتبعني  امل�ساألة  هذه  يف 

ال�سحيحة التي يجب اأن تتناول بها. ومن املعروف اأن التفا�سل يكون موجوًدا 

بني اثنني يقومان مبهمة واحدة، اأما اأن يكون بني اثنني اأو بني جن�سني خلَقا 

فيه  يفكر  اأن  اأمر م�ستهجن  بل  بعيد،  اأمر  اأ�سا�ًسا ملهمتني متكاملتني، فهذا 

القيام  التفا�سل وفق �سورة  الواحدة، يكون  املهمة  النا�س. وحتى يف جمال 

اأو طول  اأو �سكل  بهذه املهمة، ولي�س يف الهيئات وال�سفات الأخرى من لون 

اأو ق�سر، فاإن موظَفنيرْ مثال يقومان بوظيفة واحدة يف موؤ�س�سة واحدة، فاإن 

املنهج  نطاق  يف  بوظيفته  منهما  كل  قام  ما  مبقدار  يكون  بينهما  التفا�سل 

املر�سوم، واخلطط املو�سوعة، ولكل منهما بعد ذلك �سخ�سيته التي بناها 

لنف�سه واكت�سبها يف حياته، وهذا مدخل جيد اإىل احلديث عن الآية الكرمية 

رنا بها هذه الكلمة            وهي جزء من  التي �سدَّ

الآية القاعدة التي اأحتدث عنها، واأنطلق منها يف مناق�سة هذه امل�ساألة، وهي 

قوله عز وجل يف �سورة الن�ساء الآية )32(: 

            واأعتقد اأن ن�س الآي��ة الكرمية 

يدل على اأن لكل خملوق، رجال كان اأو امراأة �سيًئا يف�سل به على غريه. وهذه 

احلقيقة وحدها جتعل النا�س مت�ساوين يف العتبار واملكانة؛ لأن لكل منهم 

ف�سال ما ميتاز به على غريه، وهذه قاعدة عامة    

الن�ساء«،  الرجال على  به  الآية »ما ف�سل اهلل      ومل تقل 

الرجال،  الن�ساء وي�سمل  ي�سمل  البع�س  بل قال »بع�سكم على بع�س«، وهذا 

وي�سمل الن�ساء فيما بينهن، وي�سمل الرجال فيما بينهم، ولذلك ميكن القول 

ا  النا�س �سوا�سية، ل يف�سل بع�سهم بع�سً اإن اهلل عز وجل جعل  باطمئنان: 

اأي �سفة من ال�سفات غري الإرادي��ة، بل يتفا�سلون  اأ�سل اخللق، ول يف  يف 

اأودع��ه اهلل يف كل منهم من خ�سائ�س  ا مبا  اأي�سً بع�س–  على  –بع�سهم 
ومزايا يقوم بها يف حياته، اأو يقوم بها لي�سنع حياته، وعلى الإن�سان األ ينظر 
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بح�سد اإىل الآخرين، بل يجب اأن يقنع مبا اآتاه اهلل، ومبا جعله متميًزا به. 

فاإذا ات�سحت هذه القاعدة، واأ�سبحت اأمًرا م�سلًما به، يكون املجال متاًحا 

اإليه  اأن يكت�سبوا من ال�سفات واملزايا ما ي�ستطيعون الو�سول  اأمام اجلميع 

من خالل الكد والعمل واملمار�سة.

ُخِلق،  ومِلَ  ُخلق  وفيَم  نف�سه،  الرجل  امل�ساألة، وعرف  ات�سحت هذه  فاإذا 

وعرفت املراأة نف�سها، وفيم ُخلقت ومَل ُخلقت يكون من املمكن بعد ذلك اأن 

الرجل  يكت�سب  واأن  الرجال،  بها  ميتاز  التي  ال�سفات  بع�س  املراأة  تكت�سب 

بع�س ال�سفات التي متتاز بها الن�ساء »للرجال ن�سيب مما اكت�سبوا وللن�ساء 

بجهده  حياته  يف  امل��رء  يح�سله  ما  هو  والكت�ساب  اكت�سنب«.  مما  ن�سيب 

وعمله، وهو اإ�سافة اإىل ما يفطر عليه املرء يف اأ�سل خلقه وفق م�سيئة اهلل 

عز وجل له.

وهذا �سر ما جنده عند بع�س الرجال من اإتقان لأعمال الن�ساء، وعند 

الأعمال  على  نتفق  اأن  بعد  الرجال،  اأعمال  لبع�س  اإتقان  من  الن�ساء  بع�س 

بها،  القيام  اأجل  من  منهما  كل  خلق  التي  الأ�سا�سية  والوظائف  ال�سرورية 

والتي بها هما يتكامالن، ل يتعار�سان ول يتفا�سالن.
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ومما يخو�س فيه كثري من النا�س دائًما بغري علم هذه الآية الكرمية من 

�سورة الن�ساء رقم 34 

الآيات  ق��راءة  هو  اخلو�س  هذا  يف  وال�سبب        

عندما  دللتها  وعن  العام،  معناها  وعن  �سياقها،  عن  مقطوعة  الكرمية 

تو�سع الآيات التي يف مو�سوع واحد، كلها اأمام الدار�س، فريى ما توحي به 

اأن  ذلك:  مثال  نف�سه.  املو�سوع  يف  ومعان  دللت  من  جمتمعة  الآي��ات  تلك 

عن  اأو  الزكاة،  عن  ت�سع كل الآيات التي تتحدث عن ال�سالة – مثال– اأو 

اأمامك جمتمعة،  ال�سيئة  اأو  الأخ��الق احل�سنة  ُخُلق من  اأي  اأو عن  اجلهاد، 

ال�سورة  يف  بعدها  اأو  قبلها  التي  بالآيات  وارتباطها  اآي��ة،  كل  دللة  وتدر�س 

نف�سها، وارتباطها بالآيات الأخرى التي تتحدث عن املو�سوع نف�سه يف ال�سور 

الأخرى، عندئذ ت�ستطيع اأن تخرج بدرا�سة قراآنية عن ال�سالة وعن مكانتها 

اأركان الإ�سالم، وعن دورها يف �سياغة املجتمع امل�سلم، وعن غري ذلك  يف 

من الأمور، وبهذا الفهم اأو بهذا املنهج تعالج ق�سية الرجل واملراأة يف القراآن 

الكرمي هذه الق�سية التي يخو�س فيها كثري من النا�س بغري علم.

اأو  ا�سمها  ذكر  جمرد  واأن  املجتمع،  يف  هام  عن�سر  امل��راأة  لأن  ونظًرا 

التحدث عنها يثري عند بع�س النا�س بع�س امل�ساعر، فاإنك جتد كل من هبَّ 

ودبَّ يتحدث عن ق�سية املراأة يف الإ�سالم، فيقول كذا وكذا، دون وعي باأثر 

ما يقول يف النا�س، ودون ح�سبان ملا يقول يف ميزان اهلل. وقد جتد املرء من 

قوَله  لي�سمع  اإل  ل�سيء  امل��راأة، ل  يعلي �سوته كثرًيا يف حديث ما عن  هوؤلء 

امروؤ ما، ذكًر اأو اأنثى، يف مكان ما، وليقول له �سباح غد لقد اأح�سنت، وهو 

بعيد عن الإح�سان كل البعد، ولكنه مل يفعل �سوى اأن جامل )ول اأقول كلمة 

غريها(، جامل اأحد النا�س براأيه هذا، حلاجة يف نف�سه ق�ساها وارت�ساها 

وهياأ لها، ولي�س هكذا تورد اآيات اهلل عز وجل، يف اأي مو�سوع. اإن اآيات اهلل 

تدر�س وفق الذي ذكرته قبل قليل. 

اأن جنمع  تقت�سي  املنهج  فاإن خطوات هذا  والرجل  باملراأة  يتعلق  وفيما 
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الكرمي..   القراآن  يف  وامل��راأة  بالرجل  تتعلق  التي  وامل�سطلحات  الألفاظ  كل 

كلمات مثل: الزوج، الرجل، والذكر، واملرء، وامروؤ، وغريها، وكلمات مثل: 

والعمة واخلالة  والأخت،  والبنت،  والأم،  والزوجة،   ، واملراأة  والأنثى،  املراأة 

وغريها.. وكل الرتاكيب التي تتعلق بالرجل واملراأة، وكل الآيات التي تتحدث 

اأي عالقة جتمع بينهما، واأن  اأو  اأي عمل يقوم به كل منهما،  اأو عن  عنهما 

نربط كل ذلك بواقع حياة الإن�سان، واأثر ذلك يف توجيه �سلوك كل منهما، 

ويف بناء الأ�سرة التي تت�سكل من لقائهما.

اإذا فعل ذلك بتف�سيل واأمانة وفهم ومو�سوعية ودقة، فاإنه  اإن الباحث 

ي�ستطيع اأن يقول: هكذا هو و�سع الرجل واملراأة يف ميزان الإ�سالم.

واملكان،  الزمان  حدود  يف  كان  حيثما  لالإن�سان  ي�سّرع  وجل  عز  اهلل  اإن 

وي�سع ديًنا يحتكم اإليه الإن�سان، ديًنا قيًما ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول 

من خلفه، ولي�س هكذا الإن�سان، ولذلك فاإن املرء امل�سلم عندما ي�سل اإىل 

هذا الوعي، يّطرح كل ما يقوله النا�س ويبني على ما قال اهلل عز وجل بوعي 

وفهم، وي�ستنتج منه �سرع اهلل يف كل الأمور.

وق�سة الرجل واملراأة يف ميزان الإ�سالم تبداأ مب�سطلحني متقابلني هما 

الذكر والأنثى، ومب�سطلح واحد يجمع بينهما هو الزوج الذي يطلق على الرجل 

ا بالرجل واملراأة  واملراأة كليهما. فاأما الذكر والأنثى فاإن كال منهما لي�س خا�سً

يف املجال الإن�ساين، بل اإن الذكر هو خالف الأنثى يف كل املخلوقات، واإن الأنثى 

هي خالف الذكر يف كل املخلوقات، ولذلك ورد لفظ )الذكر( ولفظ )الأنثى( 

يف القراآن الكرمي مع الإن�سان ومع ال�ساأن ومع البقر والإبل، ويرد مع املخلوقات 

الأخرى يف معاجم اللغة، قال تعاىل يف الآيتان 143، 144 من �س���ورة الأنع����ام: 
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ا  متخ�س�سً حديًثا  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  جتد  لن  فاإنك  ولهذا         

الرجل  بلفظ  بل  والأن��ث��ى،  الذكر  بلفظ  يذكرهما  والرجل  امل��راأة  باأحكام 

واملراأة، اأما الذكر والأنثى فقد ورَدا يف القراآن بلفظ بيان اجلن�س، ووردا يف 

املعاين العامة التي يكون فيها الت�سريع موجًها لهما كذكر واأنثى دون اعتبار 

خل�سو�سية الرجل اأو خ�سو�سية املراأة فيما لهما من �سفات خا�سة، ولذلك 

قال اهلل عز وجل يف �سورة اآل عمران الآية 195: 

                وقال تعاىل يف الآية 11 

من �س���ورة الن�س���اء:

 وقال تعاىل يف الآية 13 من �سورة احلجرات: 

فاخلطاب بالذكر والأنثى اإذن هو يف الأ�سياء العامة الأ�سا�سية التي   

يقوم بها الرجل واملراأة وفق خلقهما الأ�سا�سي ذكًرا واأنثى.

حلقة  ذلك  بعد  تبداأ  الزوجية،  اإط��ار  يف  والأنثى  الذكر  يلتقي  وعندما 

جديدة اأو ميدان جديد من ميدان الدللة واملعاين �سنعر�س له اإن �ساء اهلل.

ول اأظن القارئ الكرمي اإل اأن ي�سل اإىل مثل ما و�سلنا اإليه من اليقني 

اأن الرجال قوامون على الن�ساء، ذلك اأنه من الأمور البديهية اأن يكون لكل 

وتوجيه  ورعايتها  اإدارتها  على  يقوم  من  كبرية،  اأم  كانت  �سغرية  موؤ�س�سة، 

نظرنا  اأننا  ولو  لها.  يعر�س  ما  كل  يف  امل�سوؤولية  وحتّمل  وحمايتها،  �سوؤونها 

اإىل الأمر نظرة واقعية، بعيًدا عن توجيهات الدين واأحكامه، ب�سورة موؤقتة، 

لوجدنا اأن النا�س كل النا�س، يوؤمنون بهذه احلقيقة، ويقدمون الرجال لقيادة 

الإدارة  اأهل  يقول  كما  الن�ساء،  م�سالح  على  لالإ�سراف  اأو  الأ�سرة،  �سوؤون 

والتجارة، انظر اإىل ثقافة النا�س وعاداتهم، وانظر اإىل ثقافة ال�سعوب كلها، 

�ستجد اأن الرجل َيُعّد نف�سه م�سوؤول عن املراأة، حتى يف اأ�سد الأو�ساط التي 
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ميكن اأن تعد غري متاأثرة مببادئ الدين.

دين  هو  الدين  اأن  لنجد  وت�سريعاته،  الدين  اأحكام  اإىل  نعود  ه��ذا،  بعد 

الفطرة، ودين العقل، ودين الواقع، ودين احلياة.. يقول اهلل عز وجل يف الآية 

رقم 34 من �سورة الن�ساء: 

             وقّوامون هي جمع قّوام، وقّوام هي �سيغة 

تدل  فاعل  ا�سم  هي  اللغة  يف  وقائم  قائم.  الفاعل  ل�سم  املبالغة  �سيغ  من 

وقد  الأ�سرة.  ب�سوؤون  يقوم  من  على  تدل  هنا  وهي  باحلدث.  قام  من  على 

اأوردها القراآن الكرمي ب�سيغة املبالغة )فّعال( اأي )قّوام( اأي هو كثري القيام 

امل�ساألة هذه  اإىل هذه  النا�س  ولو نظر  ورعايتها وحمايتها،  الأ�سرة،  ب�سوؤون 

النظرة اللغوية امل�ستمدة من واقع احلياة ملا وجدوا فيها �سيًئا مثرًيا ول �سيًئا 

غريًبا مما جنده يف اأقالم بع�س الكّتاب الذين ي�سنعون م�سكلة من ل �سيء، 

غري  على  يجعلوها  واأن  اهلل،  اآيات  ي�سوهوا  واأن  النا�س  يثريوا  اأن  ويريدون 

– يف اأي  ما اأراده اهلل منها وما اأنزلها من اأجله، فكل موؤ�س�سة يف املجتمع 

جمتمع– ل بد لها من مدير، هذا املدير �سماه القراآن الكرمي )قّوام(. هذه 

القوامة من الرجال جعل اهلل عز وجل لها اأ�سباًبا و�سروًطا؛ ال�سبب الأول هو 

)ما ف�سل اهلل بع�سهم على بع�س(، واأرجو اأن يالحظ القارئ الكرمي هذا 

الن�س الذي حت�دثن��ا ع�ن�ه يف الكلم��ات ال�س�ابق�ة

   

         وهن�ا يق�ول اهلل عز وج�ل: 

           والفرق بينهما 

اأّن كلمة )به( موجودة يف الآية الأوىل وهي رقم )32( من �سورة الن�ساء. وقد 

قلت يف حينه ويف مكانه اأّن كلمة )به( تدل على اأن كال من الرجل واملراأة 

مف�سل على الآخر باأ�سياء، وما دام كالهما يف�سل الآخر باأ�سياء فطره اهلل 

عز وجل عليها، فاإنه لي�س اأحد منهما باأف�سل من الآخر، وكذلك مل يقل اهلل 

عز وجل يف اآية الق���وامة )به(. وهذه م�الح�ظ��ة دقيقة، اآية الق�وام�ة تق��ول:
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             وهذا الرتكيب 

فيه،  جعلها  باأ�سياء  امل��راأة  على  قواًما  الرجل  جعل  وجل  عز  اهلل  اأن  يعني 

وبها كان ي�ستحق اأن يكون قّواًما، وميكنه اأن يقوم بذلك. ولي�س هنا جمال 

بوظيفته  الرجل  بها  يقوم  خا�سة،  موؤهالت  عن  اإع��الن  هو  بل  للتفا�سل، 

ي�ساف  تكوينه  وباأ�سل  بخلقه،  املوؤهالت اخلا�سة  له. هذه  املر�سوم  وبعمله 

اإليها موؤهل اآخر وهو الإنفاق من ماله، وحق ملن ينفق ماله اأن يكون م�سوؤول 

عمن ينفق عليه، هذه حقيقة ل مياري فيها اأحد. انظر اإىل هذه احلقيقة يف 

اأي موؤ�س�سة اأو اإدارة جتد اأن �ساحب املال هو �ساحب الأمر والراأي، وكل من 

يعمل عنده يعرتفون بذلك فطرة وطبيعة وعادة ونظاًما. ولذلك يقوم الرجل 

يكد  الذي  ماله  من  عليها  ينفق  ولأن��ه  لذلك،  مهياأ  لأنه  اأ�سرته  �سوؤون  على 

ويتعب يف حت�سيله بطرق الك�سب امل�سروع. وهذه �سنة اهلل عز وجل يف خلقه، 

ولن جتد ل�سنة اهلل تبديال، ولن جتد ل�سنته حتويال.
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اأرقى دللته على مو�سوعات ال�سورة الكرمية  تاأمل يف هذا العنوان، ما 

العفاف  اأحكام  ذكر  ال�سورة  هذه  مق�سود  القرطبي:  قال  النور(،  )�سورة 

�سورة  ن�ساءكم  علموا  الكوفة:  اأهل  اإىل  ر�سي اهلل عنه  وكتب عمر  وال�سرت، 

النور. والذي يقراأ �سورة النور يجد اأنها تعالج مو�سوعات احلياة الجتماعية 

ب�سكل عام، واأحكام الأ�سرة والآداب الجتماعية ب�سكل خا�س.

ولي�س هذا جمال التف�سيل يف عر�س هذه املو�سوعات، ولكني اأتناول منها 

حكًما واحًدا، واأبني دللة الإعجاز القراآين يف اإقرار هذا احلكم، وبيان اأثره 

يف بناء املجتمع وعالج م�سكالته، يقول اهلل عز وجل يف الآيتني 5،4 من �سورة 

النور: 

يف  حياتهن  يع�سن  اللواتي  ه��وؤلء  الن�ساء،  من  العفائف  هن  واملح�سنات   

حياتهن  كذلك يف  وفيما هن  و�سرت،  واأدب  وح�سمة  وعفاف  وا�ستقرار  اأمن 

الهانئة الآمنة يفاجئهن بع�س املجرمني الفا�سقني برميهن بال�سوء والفاح�سة 

والعيب، فاإذا حياتهن تتحول اإىل جحيم، واإذا الأمن وال�ستقرار يتحول اإىل 

اإىل  وتتحول  وحترتق  تهدم  الآمنة  البيوت  واإذا  وا�سطراب،  وارتياب  �سك 

ب�سورة  ذئب  عن  ت�سدر  �سادقة  غري  بذيئة  كلمة  بفعل  ذلك  كل  خرائب، 

اإن�سان، اأو عن اإن�سان فا�سق لي�س له اأخالق، ولي�س عنده اأي ذرة من خلق اأو 

اأدب اأو دين اأو ذوق.

وانظر اإىل رقة الت�سوير القراآين بقوله تعاىل:    

احلديث  ويف  املح�سنة.  البيوت  هذه  على  ت�سقط  قذائف  كاأنها  ويرمون   

 ...« احلديث:  نهاية  يف   [ اهلل  ر�سول  قال  ال�سبع،  الكبائر  عن  ال�سريف 

واجلهل،  الغفلة  لي�س مبعنى  هنا  والغافالت  الغافالت«.  املح�سنات  وقذف 

بل هو دليل على عدم معرفة هوؤلء الن�سوة احلرائر مبا قيل عنهن، فهن ل 

يعلمن مبا يلوكه ويردده هوؤلء الف�سقة، هن غافالت عما يحاك �سدهن من 

اأقوال، وهذا يعد قذًفا حل�سون العفة وال�سرف التي يع�سن فيها.
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وقد قرر القراآن الكرمي حكم هوؤلء الذين يرمون املح�سنات الغافالت 

جمتمعهم  يف  �سهادة  لهم  تقبل  ل  ثم   اأول،  جلدة،  ثمانني  يجلدون  باأنهم 

ثانًيا، ثم هم يف حكم الفا�سقني اخلارجني من الدين ثالًثا، اإل اإذا تابوا بعد 

عليه  كانوا  عما  حياة طيبة خمتلفة  وعا�سوا  واأ�سلحوا  ال�سنعاء  الفعلة  هذه 

من قبل. انظر اإىل هذه احل�سون  التي يبنيها القراآن الكرمي للحفاظ على 

�سمعة الن�ساء احلرائر ال�سريفات العفيفات املح�سنات. اإن الذين يقذفونهّن 

يحقق  اأن  ي�ستطيع  اأح��ًدا  اأن  اأظن  وما  �سهداء،  باأربعة  ياأتوا  اأن  اأول  عليهم 

هذا ال�سرط، حتى لو كان اتهامه �سحيًحا.. وهذا دليل على حماولة ح�سر 

امل�سكلة اإن كانت ثمة كذلك.. حتى تعالج باحلكمة واحل�سنى، فاإن ثبت اأن 

ثمانني  بجلدهم  واتهام، فاحلكم �سريح  كيد  القذف  واأن  امل�ساألة خمتلفة، 

جلدة، وبعدم قبول �سهادتهم يف املجتمع الذي يعي�سون فيه.

ولنا اأن نت�ساءل الآن: ترى اأي العقوبتني اأ�سد واأق�سى، اجللد اأم عدم قبول 

ال�سهادة؟ ل �سك اأن عدم قبول ال�سهادة هي العقوبة الأق�سى والأ�سد والأكرث 

اإيالًما واأثًرا يف حياة الإن�سان. اإن اجللد عقوبة بدنية تزول اآثارها بعد �ساعة 

اأو �ساعتني، اأما النبذ الجتماعي، والتجريح النف�سي، فهو الأمر الذي ل يحتمل، 

فليت�سور الواحد منا كيف ميكن اأن تكون حياة اإن�سان ي�سدر �سده حكم بعدم 

التعامل معه باأّي �سكل من اأ�سكال التعامل يف حياته، لنت�سور حياة اإن�سان يف 

موؤ�س�سة ما، يف جامعة ما، يف حي ما، يف مدينة يعرف النا�س املحيطون به اأنه 

منبوذ، ل تقبل �سهادته، ول ُيرغب يف التعامل معه، ل �سك اأن هذه العقوبة 

اأ�سد من تلك العقوبة البدنية املحددة، هذه عقوبة نف�سية لتطاق، وما اأظن 

اإن�ساًنا ميكن اأن يتخذها اأو يفكر فيها قبل نزولها يف القراآن الكرمي.

وقد نزلت عقوبة �سبيهة بها بحق الثالثة الذين تخلفوا عن ر�سول اهلل ] 

يف غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع، وهالل بن اأمية، دون 

عذر مقبول، فاأمر ر�سول اهلل بعدم التعامل معهم، وعدم الكالم معهم، فكان 

الواحد منهم ياأتي امل�سجد وي�سلم على ر�سول اهلل وعلى امل�سلمني، وينظر اإىل 
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�سفاههم ويتمنى لو �سفاههم حتركت  بحرف، اأو ب�سوت، فال ي�سمع �سيًئا، حتى 

الت�سوير، ت�سيق الأر�س  اأجمل هذا  �ساقت عليهم الأر�س مبا رحبت. وما 

على �سعتها مبن ينبذه املجتمع، ويتهمه بالكذب والتزوير، اإن حياته ت�سبح 

كاجلحيم، فال قيمة لإن�سان اإذا مل تكن له قيمة يف نف�سه وفيمن حوله.

تهدم  التي  الفاح�سة  زاجرة عن هذه  العقوبة عقوبة  كانت هذه  ولذلك 

املجتمع، وتثري بني النا�س اخل�سومات واحلروب والعداوات. وق�سوة العقوبة 

متنا�سبة مع �سدة اجلرم، و�سدة خطره على املجتمع، وحكم القراآن الكرمي 

على هوؤلء باأنهم فا�سقون حكم �سارم رادع. والف�سق هو اخلروج من الدين 

بعد اأن يكون املرء قد دخل فيه. ولذلك فاإن هذا القادح، الذي يهدم املجتمع 

بكذبه وباتهاماته وب�سروره، هو قد خرج من هذا املجتمع الذي روعه وعمل 

على هدمه، ويحق للنا�س اأن يخرجوه من اأو�ساطهم، واأن ينبذوه واأل يعدوه 

منهم، لأنه هو الذي �سنع لنف�سه هذا امل�سري. ولكن القراآن الكرمي ل يغلق 

الباب اأبدا، بل هو يفتح طريق التوبة وال�سالح لأن العقوبة يف الإ�سالم عقوبة 

اإ�سالح ل عقوبة انتقام، فالذي يتوب عن فعلته، ويفعل اخلري، ويعلن ذلك 

للنا�س، فاإن على املجتمع اأن يغفر له، واأن يتوب عليه، واأن يعيده اإىل مكانه يف 

املجتمع، واأن ي�سنع منه اإن�ساًنا �ساحًلا، بعد اأن كادت تزل به القدم.
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زاهد،  غازي  زهري  د.  حتقيق  القراآن،  اإع��راب  جعفر:  اأبو  النحا�س،   -

وزارة الأوقاف، اجلمهورية العراقية، بغداد، 1977م.

اأبو حممد عبد امللك بن ه�سام املعافري: ال�سرية  - ابن ه�سام، الإمام 

النبوية، �سبطها و�سرحها وو�سع فهار�سها م�سطفى ال�سقا وزمياله، مكتبة 

م�سطفى البابي احللبي، الطبعة الثانية، 1955م.

- ابن ه�سام، عبد اهلل جمال الدين، ابن ه�سام الأن�ساري: اأو�سح امل�سالك 

اإىل األفية ابن مالك، دار اجليل، بريوت، الطبعة اخلام�سة، 1979م.

- ابن ه�سام: �سرح �سذور الذهب يف معرفة كالم العرب، املكتبة التجارية 

الكربى، مب�سر، الطبعة العا�سرة 1965م.
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   
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10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حميد �صمري      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي

د. عودة خليل اأبو عودة      
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